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Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:
Toehoorders:
Notulen:

Frank Rooker
20.00 uur
Joke Commandeur, Jacco Glas, Frank Rooker, Roelof Kalsbeek, Frank van
Staveren, Michel van Ierland, Margriet Brouwer
Ger Marx
geen
Roelof Kalsbeek

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur. Hij heet gast G. Marx welkom. Er wordt gesproken
over de leefbaarheid van het dorp en de rol van café de Stompetoren hierin. Zoals in het
Leefbaarheidplan verwoordt, wordt zowel de aanwezigheid van een school, als ook café van
groot belang geacht voor de leefbaarheid van ons dorp. Nu het kabinet voor scholen nieuwe
opheffingsnormen wil aanleggen (min schoolgrootte 100 ll), maken wij ons ernstige zorgen
over deze ontwikkelingen.
2. Notulen 26-11-2012 en jaarvergadering 2013 goedgekeurd. N.a.v.: Jeu de Boulesbaan wordt
uitgevoerd
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
Jaarvergadering VvKK op 16 april 2013 in Heerhugowaard: Roelof gaat
Cursus sociale media: Margriet en Frank v. Staveren gaan
WMO bijeenkomst 11 maart. Roelof, Frank v Staveren en Michel. Dorpsraden in de gemeente
Opmeer worden op initiatief van de Dorpsraad Hoogwoud uitgenodigd om een bijeenkomst
voor te bereiden te houden op 17 april, waar aan de orde komt de veranderingen in de WMO,
Na een evaluatie van deze wet (elke 4 jaar) is besloten de WMO aan te passen en volgens de
regels van de WNS(Welzijn Nieuwe Stijl) te gaan werken(miv 2014). De bakens worden verzet:
Werken volgens WNS betekent:
1.gericht op de vraag achter de vraag
2.gebaseerd op de eigen kracht van de burger
3.direct er op af
4.formeel en informeel in optimale verhouding
5.doordachte balans van collectief en individueel
6.integraal werken
7.niet vrijblijvend, maar resultaatgericht
8.gebaseerd op ruimte voor de professional

1

De werkwijze volgens de WNS gaat er vanuit gaat dat in tegenstelling tot nu toe, je je eigen
redzaamheid moet organiseren, in je buurt, met je familie. Pas als er geen andere wegen meer
openstaan is er een beroep op de gemeente (uitvoerder van de WNS) mogelijk. Op 17 april zal
er een vervolg bijeenkomst zijn met gemeente en andere belangen organisaties
4. Windmolens: De bezwaren van vliegveld De Kooij (valse radarreflecties als gevolg van de
hogere windmolens) zijn afgewezen. De vervanging van de molens (hogere ashoogte, meer
opbrengst) mag doorgaan.
5. Kippenfarm: Mogelijk kan de familie Weel uitgenodigd worden om te vertellen over hun
kippenfarm plannen.
6. Motorcross: Geen nieuwe ontwikkelingen.
7. Wegen: De Gemeente en het Hoogheemraadschap wisselen wegen uit om zo een betere
beheersstructuur te krijgen.
8. Verkeersoverlast door transporten naar de vergister op de Herenweg. De overlast lijkt tot op
heden mee te vallen.
9. Rondvraag: Naar aanleiding van de nieuwe voorstellen van het kabinet (min schoolgrootte)
vragen wij ons af wat de gemeente met het sluiten van zgn beheersovereenkomsten met de
bewoners van recreatiepark Wilhelmina beoogt. Op onze school komen 8 ll uit dit “park”.
Waneer het park een volledige recreatieve functie krijgt zal dit ook consequenties hebben
voor het voortbestaan van de school.
Bordjes fietsroutes?
AED bijeenkomst?

10. Rondvraag: Frank: Geen voorrang eigen inwoners bij verhuurbeleid woningstichting
Joke : 30 km zone en ontbreken bij plattelandsparlement.
Bordjes fietsroutes?

Sluiting
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