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Notulen bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud  dinsdag 2020-08-25 om 20.00 uur 
Afwezig met afbericht: Bart 
 
 
1 Opening 
 
2 Mededelingen: 

- Er is een nieuw college geïnstalleerd. 
- Stuk in het Westfries Dagblad van John van Duin over woningbouw in Hoogwoud. 
- De Dorpsraad Spanbroek Opmeer heeft contact gezocht over het verlichten van de 

verkeersdruk op de Herenweg van de Aldi en De Boet. Er zijn 2 opties: Een ontsluitingsweg 
vanuit industrieterrein De Veeken en een randweg langs Hoogwoud-oost naar de 
Koningspade.  Vergadering op woensdag 9 september om  8 uur bij Antonet. 

 
3 Binnengekomen stukken 

- op 2 juli vaststelling subsidie 2016-2019 
- Op 6 juli van Ruimte en Ondernemen dhr Visser antwoord op onze brief over de verkoop en 

verbouwing van De Opstap en Huis van Egmond. 
- Plan van de Burg Hoogenboomlaan is gepubliceerd op facebook. Het is 513 x gelezen met 

verschillende opmerkingen, zoalso.a. over het eenrichtingsverkeer, wordt genegeerd. Tel het 
eerste stuk van de Burg Hoogenboomlaan ook mee in het plan. En er kwamen reacties op 
email binnen. Dat zal worden meegenomen naar de Hogeschool Leeuwarden. Zo gauw de 
scholen weer beginnen kan er een ontwerp gemaakt worden.   Actie Adrie 

4 Notulen dorpsraadvergadering 2020-07-08    

Na wijzigingen goedgekeurd en kan het gepubliceerd op de website. 

6 C.P.O. –project. 

Dinsdag 15 september in De Lindehof. 

Presentatie is klaar. 

Daan Koopman vertelt over CPO-project De Weere. 

Actie Adrie en Peter: mensen bezoeken bij bouwlocatie. 

Actie Peter; Hoe kunnen de mensen coronaproof bij elkaar ? 

Politieke partijen niet. Wethouder wel ? 

Projectleider?    Stichting vormen. 

Gemeente Opmeer 



De Dorpsraad Hoogwoud zal zich terugtrekken als er een stichting gevormd is. De projectleider zal 
de procedure begeleiden. 

Uitnodigingen versturen. De kandidaten moeten zich aanmelden en adres opgeven.  Actie Antonet 

7 Gezamenlijk overleg met gemeenteraad agenda door Dorpsraad Hoogwoud 

Dinsdag 29 september om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. 

Email versturen naar de dorpsraden voor agendapunten met waarom.  Actie Antonet 

Punten voor overleg: 

- Regionale Energiestragie Noord-Holland- Noord. Status van de procedure. 
- CPO- project voor startende jongeren.    Medewerking van de gemeente. 
- Renovatie van de Burg. Hoogenboomlaan.   Info door de dorpsraad. 
- Voortgang Kindcentrum Hoogwoud.   Status van de procedure. 
- Verkeersdruk Herenweg.     Duurzame oplossing zoeken. 
- Woningbouw Hoogwoud.     Er is behoefte aan betaalbare woningen 

voor starters. En toegankelijke seniorenwoningen in dorpskern. Voor Leefbaarheid. 

8 Gezamenlijk overleg met Burg &Wethouders 

Dinsdag 6 oktober om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis 

Zelfde punten als boven. 

9 Rondvraag geen 

10 Volgende vergadering 

19 oktober. 

11 Sluiting 


