Notulen dorpsvergadering 12 maart 2012
Aantal aanwezigen: 20 (incl 3 bestuursleden)
Lokatie: dorpshuis

Agenda:
1 Opening en notulen vorige vergadering
2 Stand van zaken Cajuit
3 Verkoop brandweerkazerne
4 Voortgang zeedijk 1
5 Voortgang dijken op veen
6 Voortgang verkeerspaaltjes
7 Overleg met KPN betere internet verbinding
8 Parkeergelegenheid Broek zuid
9 Wat verder ter tafel komt

1 Opening en notulen vorige vergadering
Notulen zijn akkoord.
2 Stand van zaken Cajuit
Van de 3 bouwvergunningen zijn er 2 ingetrokken. Daarmee heeft de dorpsraad ook haar bezwaar
ingetrokken. Wel onder voorbehoud dat er nog een uitspraak komt van de gemeente over de
ontvankelijkheidsverklaring van de dorpsraad.
Cajuit gaat opnieuw vergunningen indienen. Verwacht wordt omstreeks mei. De dorpsraad toetst
deze wederom aan het bestemmingsplan.
Inmiddels staat er een modelwoning. Er zijn 8 blokhutten gebouwd waarvan onduidelijk is of er een
vergunning voor is. De dorpsraad zal dit checken bij Jos Koster (project manager binnen de gemeente
voor Cajuit).
De status voor de haven is niet helemaal duidelijk. Er is wel een vergunning voor verleend.
Verlegging van de ingang. Hier is nog weinig voortgang. De nieuwe plannen worden gevolgd en ook
hier volgt de dorpsraad of de afspraken worden opgevolgd.

Rijkswaterstaat heeft de taak om de sanering te controleren.
3 Verkoop brandweerkazerne
Gesloten bieding met sluitingsdatum 16 maart.
4 Voortgang zeedijk 1
Loopt conform plan
5 Voortgang dijken op veen (dijkversterking)
In de vergadering van afgelopen week is gemeld dat de projectgroep licht gewijzigd is. Het HHR lijkt
erg enthousiast over de oeverdijk.
De proef loopt nog. De 2e fase wordt volgende week afgesloten. Van de 3 opstellingen is er eentje
fout gelopen. Deze is nu niet meer bruikbaar. Het experiment van 8 maanden wordt voor 2 maanden
gebruikt en er wordt een nieuwe 8 maanden proef gestart. Hiermee is het traject dus enigszins
vertraagd. De MER is deze zomer klaar. Hierin staan 2 oplossingen uitgewerkt.
6 Voortgang verkeerspaaltjes
Er worden wat opmerkingen gemaakt over passanten die op een paaltje gefietst zijn. Ook is er een
geval van een oudere vrouw die langs de weg geraakt is en ten val gekomen is.
Verder is er een initiatief met een snelheidsindicator die door verschillende kernen kan rouleren.
7 Overleg met KPN betere internet verbinding
Gesprekken lopen met KPN. Onderwijs. Kabel van Marken, Vodafone
8 Parkeergelegenheid Broek zuid
Is aan de orde gesteld bij de gemeente. De reactie van de gemeente was in lijn met de bewoners van
Broek. Advies parkeer in Broek zuid. Gebruik het bestaande parkeerterrein.
9 Wat verder ter tafel komt


Eventuele bestuursleden



Contributie (mail rondsturen met rekeningnr)



Bert AED, de dorpsraad beheert de AED rekening



Wildgroei op het kerkhof. Een aantal graven overwoekerd. Dorpsraad neemt het op met de
Gemeente. Geen onkruid maar echt de beplanting die uit de kluiten groeit.



Strepen op de Rijperweg. Opnieuw een briefje sturen naar de gemeente.



Kapjes van de lantaarnpalen. 5 stuks. Deze liggen bij het HHR. Onno belt of via internet.

