
 

  

  

  
Notulen bijeenkomst gemeenteraad met dorpsraden/gemeenschapsraad   
29-09-2020   In de raadszaal van het gemeentehuis om 20.00 uur. 
 
Aanwezig: Niko de Groot (PvdA)  Vincent Buis (VVD), Jos Stam (Gemeentebelangen), Arie van Duin (DSV), 
Keesjan Stapel en Simon Loos (Dorpsraad Spanbroek Opmeer ),Frank van Staveren, Katja Goedhart en Jacco 
Bos (Dorpsraad Aartswoud), Jan Appelman en Jack Berkhout (Gemeenschapsraad De Weere),  
Adrie Vlaar, Peter Groenland en Antonet Strooper  (notulist) ( Dorpsraad Hoogwoud). 
 Afwezig: CDA 
 
Opening door Adrie Vlaar, voorzitter Dorpsraad Hoogwoud. 
  
Voorstelrondje: 
  
Ingebrachte punten: 
  
Dorpsraad Spanbroek Opmeer 
 

-              IKC Spanbroek Opmeer stand van zaken 
 

Dorpsraad Spanbroek Opmeer heeft een brief gestuurd naar de gemeente, want ze zien graag dat het IKC 
ook ruimte heeft voor het verenigingsleven , bijv biljarten of opslag voor Erato. 
Gemeenteraad; Het IKC spanbroek Opmeer word gelijkwaardig aan IKC Hoogwoud, voor de leeftijd 0-13 jaar. 
Alles extra wordt een pre. Verenigingen moeten dit zelf in een vroeg stadium aangeven. Kantines VVS en 
Hosv kunnen ook gebruikt worden. 
 
 

-              verkeerssituatie Middelweg-Herenweg Hoogwoud (combinatie met Hoogwoud) 
 

De Boet heeft een onderzoek gedaan naar de verkeersoverlast van de Herenweg en oplossingen. 

Het is naar de gemeente gestuurd. 

Het onderzoek is bij de dorpsraden terecht gekomen en die willen nu concrete stappen om de 
verkeersoverlast op de Herenweg te verminderen., binnen een tijdstraject.  Daarbij kijken de dorpsraden 
niet alleen naar een oplossing voor De Boet, maar ook voor de bewoners van de Herenweg. Het gaat om 
vrachtverkeer en klanten voor De Boet en Aldi. 

De uitgangspunten zijn: 

• Geen nieuw verkeersonderzoek naar de overlast. Want het is duidelijk. 
• Een tijdslimiet waarin een oplossing gezocht gaat worden. 
• Daarna een schets i.s.m. met De Boet. 

Gemeente Opmeer 



Gedacht wordt binnen 2 jaar een oplossing gerealiseerd kan worden. 

Er zijn 2 opties: 

•  Een randweg achter Hoogwoud-noord om aansluiten aan de Koningspade. Dit is een oplossing op de 
korte termijn mogelijk.  Er zijn al gronden aangekocht. Eventueel op termijn woningbouw. 
 

• Een ontsluitingsweg vanaf industrieterrein De Veken. Achter Hoogwoud-Oost, eventueel op termijn 
woningbouw.  Dit is een oplossing op de lange termijn vanwege ontwikkeling. Eventueel op termijn 
woningbouw Hoogwoud-oost vergroten. 

 
-              Jongerenhuisvesting 
 

Het staat in het leefbaarheidsplan van de Dorpsraad Spanbroek Opmeer. Het liefst starters woningen. Er 
staan momenteel gebouwen leeg.  
Gemeenteraad; Om welke leeftijd gaat het? Huur/ Koop.? Ga praten met jongeren .  
   Actie Dorpsraad Spanbroek Opmeer: Maak een plan voor jongerenhuisvesting en presenteer dat aan de 
gemeenteraad. 
 
 

-              kennismaking wijkagent 
 

Er is een nieuwe wijkagent. Op welke wijze wordt de wijkagent gepresenteert aan de bevolking, zodat het 
een aanspreekpunt kan zijn? en deze moet gemakkelijk te bereiken zijn. 
Gemeenteraad is het hier mee eens .      Actie: presenteren nieuwe wijkagent. 
 

-              Camperterrein/bootinlaat huidige situatie 
 

Is een groot succes. Er staan soms wel 14 campers, terwijl er plek is voor minder. Er is overlast. Afval en er is 
geen toilet. Moeten er geen voorzieningen komen? 
Gemeenteraad: 5 campers is maximaal , misschien overleg met Recreatieschap Westfriesland. En de BOA 
kan daar handhaven.     Actie :overleggen met het College voor handhaving en eventueel 
aanpassing. 
 
 
  
Dorpsraad Aartswoud 
 

-                 Motorcrossterrein NC10 
 

In het dorp is er protest tegen het motorcrossterrein, dat komt in de punt tegen Aartswoud aan in Hollands 
Kroon. Er is een actiegroep opgericht. De Dorpsraad vraagt steun aan de gemeente Opmeer  bij hun 
tegenstand.  Is er voor Aartswoud een contactpersoon, die op de hoogte is van de status van de procedure? 
Gemeenteraad: De gemeente Opmeer heeft kritische vragen gesteld over de procedure. Dat het aan de 
grens geplaatst is, zodat de buurgemeente er het meeste last van heeft. De gemeente gaat desnoods naar 
de Raad van State, omdat ze het niet eens is met de locatie. Iemand van de gemeente volgt de procedure en 
is op de hoogte. Wie? 
(Actie: blijf de gemeente op de hoogte houden.) 
 
 



-                 Aan-afvoer bewegingen mestvergister Herenweg toegezegde informatie 
 

In de vorige vergadering een jaar geleden zou de gemeenteraad informatie geven over de vergunning van Fa 
Groot Herenweg. Die wil de capaciteit van de mestvergister vergroten.  Het gaat om de aan-afvoer 
bewegingen van het verkeer naar de mestvergister. En wie controleert? 
(Actie: de gemeenteraad zal zich hierover buigen.) 
 

-                 Status RES (combinatie met Hoogwoud en De Weere) 
 

In de gemeente Opmeer komen geen windmolens, wel zonneweiden.  N.B. Als er op een dak minder als 50 
zonnepanelen  liggen,  zijn dat vaak particuliere initiatieven. Die tellen die niet mee voor het quotum wat 
behaald moet worden.  De RES wordt komende week behandeld in de gemeenteraad. 
 

-                 Samenwerking muziekaanjagers 
 

Een vraag van de Dorpsraad Aartswoud over de financiële afhandeling van het subsidiepotje van de 
muziekaanjagers. Het betreft een subsidie voor een vernieuwende activiteit met een sociaal aspect. De 
gemeente kent het toe en het geld gaat via de dorpsraad naar de activiteit. 
Ervaren ander dorpsraden hier problemen mee?   Nee. 
Gemeenteraad: Ga niet de financiële afwikkeling doen van die activiteit. Dat moet de dorpsraad niet doen. 
  
Gemeenschapsraad De Weere 
 

- Onderhoud wegen in en om De Weere  
 

De Gemeenschapsraad De Weere vraagt aandacht voor het onderhoud van de wegen in De Weere.  
Gemeenteraad; Het onderhoud van de buitenwegen ligt bij het Hoogheemraadschap. 
 

-                 Collectieve asbestsanering 
De Gemeenschapsraad is bezig met het inventariseren van asbest in het dorp. I.s.m. van de Bel wil het 
collectief het asbest saneren.  
Gemeenteraad; Wat een goed initiatief. Wellicht wil de gemeente met ambtenaren hier ook een steentje 
aan bijdragen. Het zal goed zijn om met de desbetreffende afdeling contact te zoeken. Misschien is er een 
subsidie mogelijk!     Actie:; overleggen met ambtenaren om te zoeken naar subsidiemoelijkheden. 
 

-                 STAVAZA kleinschalig wonen (jongeren en starters) 
 

Er is een projectontwikkelaar, die wil voor jongeren een project starten  op het terrein van Boranka. 
 

-                 Status initiatief wonen in De Weere (ouderen) 
 

De Gemeenschapsraad heeft een onderzoek gedaan voor woningbouw voor vitale ouderen, die kleiner 
willen wonen.  Er is een plan voor de bouw van 10 woningen te bouwen op agrarische grond. Het 
bestemmingsplan zal gewijzigd moeten worden.  
De Gemeenschapsraad hoopt op een goede samenwerking van de gemeente voor een vlot verloop. 
 
  
 
 
 
 



Dorpsraad Hoogwoud 
 

-                 CPO project 
 

Betaalbare woningbouw voor startende jongeren in het eigen dorp Hoogwoud. Rond de 40 kandidaten 
hebben belangstelling voor de plannen. Ongeveer 2/3 is alleenstaand en woont nog thuis en is 20+. Enkelen 
hebben een relatie, maar niet genoeg inkomen om een eigen huis te kopen.  
Voor de Dorpsraad is de locatie aan de Oeverwal een 1e optie. Iemand wil voor deze bestemming zijn grond 
verkopen. Medewerking van de gemeente is nodig. Er is onduidelijkheid over de woonbestemming. 
De Dorpsraad Hoogwoud wil graag de medewerking van de gemeenteraad voor locatie Oeverwal. 
 
Actie: De gemeenteraad wil graag info of het mogelijk is om locatie Oeverwal te bestemmen voor 
woningbouw voor jongeren.  
 
Op 30-9-2020 is er een gesprek geweest met de wethouders. 

 
-                 Renovatie Burg. Hoogenboomlaan 
 

Er is een enquête gehouden door Hogeschool Leeuwarden over de Burgemeester Hoogenboomlaan als 
wandelgebied voor mensen, die slecht ter been zijn en het parkeren. Hoe het parkeren van auto`s te 
ontmoedigen.  Graag een trottoir. Neem het eerste stuk van de Burg Hoogenboomlaan mee in de plannen, 
vanwege dat daar veel vrachtverkeer langs gaat. 
Volgende stap is dat studenten een tekening maken, hoe het gebied ingericht kan worden. 
Gemeenteraad: In het verleden was er een plan om achter de huizen een braakliggend stuk grond 
parkeerplein te maken.  Vroeger was er ook een trottoir.  En wacht de verdere plannen af. 

 
-                 Voortgang IKC Hoogwoud 
 

Gemeenteraad: In afwachting van de locatie van IKC Spanbroek Opmeer.  Men hoopt dat de scholen in 2024 
open zijn. Er komt grond vrij voor woningbouw, misschien voor jongeren of een Knarrenhof. 
 
 
-                 Woningbouw Hoogwoud Noord 
 
De Dorpsraad Hoogwoud vraagt wanneer er weer grootschaliger woningbouw komt in het dorp Hoogwoud. 
Dit is voor de leefbaarheid en om de voorzieningen op peil te kunnen houden. 
  
Rondvraag: 
De Gemeenschapsraad De Weere vraagt aandacht voor de kwaliteit van de Driestedenweg. 
 
De Gemeenteraad vraagt hoeveel mensen er op de openbare vergaderingen komen van de dorpsraden. 
Antw.: Het hangt er vanaf wat er op het moment speelt in het dorp. Rond de 20 tot 40 personen. 
 
DSV: Hoe krijg je mensen bereidwillig voor maatschappelijke functie? 
Antw.: Bijv. door kortdurende projecten. Het moet te overzien zijn. 
 
Gemeenteraad: Bij deze vergadering een griffier voor de notulen, zodat actiepunten opgepakt kunnen 
worden. Die van vorig jaar zijn niet opgepakt.  Misschien de griffier.  Maak actiepunten. 
Dit kan ook bij de collegevergadering. 
  
Sluiting 


