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Agenda bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud (digitaal via Teams) op 2021-02-09 
Aanwezig: Adrie, Robin, Peter, Antonet, Bart, Mariska en Poldi.  
Afwezig met afbericht: Lara. 
 
1. Opening: door Adrie. 
We staan stil bij het bericht, dat plotseling is overleden onze burgemeester GertJan 
Nijpels.  
Hij ging op weg naar een brand in Aartswoud. 
Hoe kunnen we ons medeleven betuigen?  
Overleg met de andere dorpsraden over een advertentie en vlaggen tijdens de uitvaart.  
Er is een digitaal condoleanceregister geopend, die we kunnen tekenen.  
Ieder kan dat ook persoonlijk doen. 
 

2. Mededelingen. 
- Subsidie 2020 toegekend.  26-1-2020. Vanwege de coronacrisis hoeft er geen 

verantwoording te worden afgelegd.  
- KvK updaten  hoeft niet, want alleen de voorzitter, secretaris, en penningmeester 

worden genoteerd. 
- Marion Holzmann heeft ons gecondoleerd met het verlies. 
- Toekomstvisie voor alle Opmeerders. Op 2 maart. Digitaal   Peter doet mee.  

Toekomstvisie Opmeer voor dorpsraden Met Herman ter Veen op 3 maart. Adrie en 
Lara gaan heen. 

3. Ingekomen stukken.  

- Contactformulier dorpsraad Hoogwoud; onderwerp: parkeerplaatsen aan het einde 
Koningspade vanwege wandelroute.   

Antwoord: Dat gebied is van het Waterschap, maar zal binnenkort overgedragen 
worden aan de gemeente. We kunnen dit doorgeven aan de wethouder. We vinden 
het een goed idee om bij dat wandelgebied ruimte te maken voor een parkeerzone. 

- Van opbouwwerker Opmeer: over inspraak De Veken 4 van burgers d.m.v. de 
dorpsraad. 

- Antwoord: De Veken 4 ligt achter het vakantiepark van de Veken, aan de A.C. de 
Graafweg t.o. woongebied De Heerenweide. Dit is niet het gebied van Hoogwoud.  

Vraag: Zou de inspraak nog iets kunnen betekenen voor de infrastructuur voor de 
ontsluiting van Hoogwoud of de Veken zelf om vanaf die kant naar Hoogwoud te 
gaan?  Antwoord: Moeilijk te zeggen. 

 

4. Uitgegane stukken.  

Vanwege de coronaregels is er veel online contact. Er wordt veel digitaal vergaderd. 

Gemeente Opmeer 



5. Notulen dorpsraadvergadering 2020-11-24.   Goedgekeurd 

6. Overleg met de gemeenteraad Opmeer  op 2-3-2021.  (digitaal) 

Georganiseerd door Gemeenschapsraad De Weere. 

2 emailadressen: Adrie en Robin 

 Agendapunten: 

- Planning IKC wanneer beginnen te bouwen? 
- Voortgang CPO-project Oeverwal overleg. 
- Seniorenhuisvesting Knarrenhof Hoogwoud initiatief. 
- Herinrichting Burg. Hoogenboomlaan start ontwerpgroep Hogeschool Leeuwarden 

(mededeling) 
- Oplossing voor de verkeersoverlast Herenweg i.c.m. woningbouw voor Hoogwoud. 
- Betaalbare woningbouw voor starters en senioren. 
- Warmtetransitie Opmeer. Vraag: Wat wil de gemeente, vanwege de hoge kosten en 

de techniek voor de verschillende soorten energie. E.a. is volop in ontwikkeling. 

7. Voortgang  C.P.O. –project.       

- Bespreken met de gemeenteraad CPO- locatie Oeverwal.  
- Bepalen de prijs van de grond.  
- Stichting CPO Hoogwoud oprichten. 
- Projectleider aanstellen   
- Het gaat om 10 a 11 huizen  

8. Initiatief Woonruimte voor senioren .  Door Peter en Adrie 

Inventarisatie naar woonbehoefte voor ouderen, die kleiner willen wonen. 

Het wordt gepubliceerd op Facebook en DVG en opgehangen bij de Lindehof. 

Tekst:  

Woonruimte voor Senioren – seniorenappartementen met of zonder zorg. Wees er 
op tijd bij! 

Senioren uit Hoogwoud willen nu en in de toekomst graag in Hoogwoud blijven wonen. 

Zij willen graag de eigen regie houden en blijven wonen waar hun familie, vrienden en 
kennissen wonen en waar de winkels en de activiteiten in de buurt zijn. 

 

Helaas zijn er op dit moment lang niet genoeg Seniorenappartementen of woningen in 
Hoogwoud beschikbaar.De vergrijzing neemt toe. In 2040 is het aantal alleenwonende 
senioren verdubbeld. (CBS) 

Stichting Dorpsraad Hoogwoud heeft ideeën om woonruimte voor senioren te 
verwezenlijken. Om inzicht te krijgen in de behoefte, willen wij graag uw reactie 
vernemen. 

Zou het wat voor u zijn als u niet naar Weidehof in Opmeer of naar een Zorgcentrum in 
Schagen of Wognum hoeft te verhuizen maar voor alle Zorg in Hoogwoud terecht kunt? 

Niet op een achterafje, maar in de buurt van winkels in Hoogwoud. U kunt huren of 
kopen.  



Als u zorg nodig heeft, komt de thuiszorg of Omring of anderen u hulpverlenen.       
Neem het initiatief en meldt u aan als belangstellende(n). U krijgt dan nader bericht.   

 

9. Warmtetransitie Opmeer.   Antonet was aanwezig. 

Er was een digitale bijeenkomst voor Opmeerders. Ruim 50 belangstellenden en 
belanghebbenden.  Het was informatief. 

Vraag; Hoe bevalt het aardgas loos in de Heerenweide.?  

Vraag: C.v.ketel E1500,- en een warmtepomp 15000,- dan is de keuze snel gemaakt. 

Vraag: Is ons energienet erop berekend om een enorme vraag aan elektriciteit aan te 
kunnen.? 

Antwoord: Er moet voor miljarden aangepast worden. Probleem is om elektriciteit op te 
slaan. Daar zijn ze nog niet uit. 

Antonet: Er waren veel deskundige vragen. En er was belangstelling om in een 
werkgroep te zitten, door mensen die zich er al in verdiept hadden. Deze materie vraagt 
technische kennis en kennis van de kosten van de verschillende energiebronnen. 

 

10. Rondvraag:  

Zwerfvuil.  Opmerking; Bij zwerfvuil wordt drugsafval gevonden.  

Antonet: Aandacht vragen bij het college voor zwerfvuil. En op de website iets zetten over 
zwerfvuil: mensen, ruim je troep op!  Als je vuilnis ziet, neem het mee en gooi het thuis 
in de kliko.   

Burgemeester Hoogenboomlaan: Adrie: Studenten Hogeschool Leeuwarden worden in het 
volgende trimester uitgenodigd om verder te gaan met een ontwerp.   

 

11.Volgende vergadering:  

Op 16 maart digitaal in teams 

12. Sluiting. 


