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Notulen vergadering 15 maart 2018 

 

Bezoekers  Geen 

Afmeldingen  Peter, Nick 

 

1. Vaststelling agenda 

De agenda is akkoord; er staan een aantal punten op de agenda die bij de actielijst 

besproken zullen worden.  

2. Mededelingen 

Lammetjesaaien: Frank zoekt vrijwilligers voor de lammetjesaaidagen. 

3. Verslag vorige vergadering en actiepunten  

 

Verslag 

Naar aanleiding van het door Frank ingebrachte agendapunt mbt positieve waardering voor 

een grondbedrijf: van de gemeente hebben we niets gehoord. Frank stelt voor om met 
positieve waardering hard rijden tegen te gaan. Hier zitten wel wat haken en ogen aan: wie 
wel / niet wanneer wel / niet etc. Hier gaan we even over broeien. Het verslag is verder 
akkoord. 
 

Actielijst 

• Speeltuin: er ligt een voorstel dat door de raad goedgekeurd moet worden. 
Halverwege mei weten we meer. Wel alvast nagaan wat we zouden willen. Actielijst 
aanpassen naar mei. 

• Plantenbakken Floralia: Floralia wil er wel wat mee doen, maar het is niet duidelijk 
wat. Tegen de zomer wordt Floralia actief. De gemeente gaat in april / mei 
zomerplantjes doen. 

• Fietspad: er zijn foto’s doorgestuurd. We hebben de indruk dat er een aantal 
verkeersborden verdwenen zijn. Ook hier: de Gemeente afwachten. 

• Website. Deze is actueel en wordt onderhouden, kan van de actielijst. 
• Brug: de gemeente heeft laten weten dat deze in drie fasen in onderhoud gaat. 1. 

Repareren leuning. 2. Schilderen 3 wegdek. De eerste fase wordt uitgevoerd van 19 
tot en met 21 maart. De rest weten we nog niet. 

• Uitje Dorpsraad. Staat geagendeerd. Gery vraagt de vertrektijden etc. op. 
• Glasbak: er zijn bezwaren tegen verplaatsen naar de plek achter het 

mededelingenbord / picknicktafel. We gaan een poging wagen om deze naar de 
omgeving van het Dorpshuis te plaatsen. Joop vraagt Nick om dit in te brengen. 
Wel even alert zijn op de kanoaanlegsteiger. 

• Verzakking in de weg: nog geen vervolg. 
• AED: kan er van af. 

• Kerstverlichting: ligt bij de gemeente. 
• Enquête is verstuurd. 

4. Evaluatie Buurtborrel en reactie op wijnproeverij etc., 

11 maart was de opkomt zo’n 20 personen; het was gezellig. Er is een reactie gekomen op 
de suggestie op de uitnodiging om een wijnproeverij te houden. Paula heeft hierop 

gereageerd; zij organiseert deze altijd. Joop gaat even praten. Wij zijn er niet op uit om 
activiteiten over te nemen. Joop zal aanbieden om samen op te trekken. 8 april wordt de 
volgende Buurtborrel. In mei waarschijnlijk geen buurtborrel ivm verjaardag dorpshuis. 
Martijn en Hans pakken de huis-aan-huis communicatie weer op. 

http://www.hobree.nl/
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5. 4e Noord-Hollands PlattelandsParlement (NHPP2018): oproep voor ideeën. 

In deze uitnodigingen worden dorpsraden uitgenodigd om ideeën in te brengen voor het 
Noord-Hollands PlattelandsParlement. Het ontstaan van dit parlement is bekend. De relatie 
met het GDO en het overleg met de gemeente is voor ons voldoende. Er is geen behoefte 
om lid te worden en deel te nemen aan dit parlement.   

6. Activiteiten voor senioren  

Vanuit Edam-Volendam is een overzicht met activiteiten voor senioren toegestuurd met het 

verzoek dit aan te vullen met activiteiten voor senioren in Hobrede. Wij hebben hier kennis 
van genomen maar hebben vanuit Hobrede geen toevoegingen aan deze lijst. 

7. Uitnodiging jaarvergadering dorpsraad Beets 

Dit is voor kennisgeving aangenomen. 

8. Rondvraag 

• Stand van zaken glasvezel: 1. de schouw is begonnen in Kwadijk, 2. de planning wordt 
waarschijnlijk iets anders, mogelijk wordt toch in Oosthuizen gestart. 3. de aansluiting 
van netwerk op Amsterdam is ook bepaald. De planning is nog steeds actueel.  

• Frank: er zijn nieuwe bewoners in het dorp. Gery gaat binnenkort langs. 

• 30 maart is de opening van de dependance van de school van Dik Trom. Daar wordt 
wel in de lokale pers aandacht aan besteed. We nemen dit dan over op onze website. 

9. Actielijst, bijgewerkt na de vergadering van 15 maart 2018 

Datum 

vergadering 

Omschrijving Status Actie 

voor 

Datum 

gereed 

16-11-2017 
 
 

21-12-2017 

 
 
 

De wijziging Hans   Benjamin in de 
Dorpsraad moet bij de KvK geregistreerd 
worden.  

Voor 30 april 2019 een kort verslag + een 

opgave van de samenstelling van de 
Dorpsraad indienen. Dit meesturen met 
de aanvraag voor 2019. 

Wordt opgepakt bij de 
subsidieaanvraag 2019 
 

 

Rinus 
Hans 

30-04-2018 

16-11-2017 Speeltuin opknappen We wachten op info over nieuwe 
speeltoestellen. Allen nadenken: wat 

willen we zelf met de speeltuin? 

Allen Mei 2018 

16-11-2017 Betonnen plantenbakken: Martijn brengt 
bij de Floralia vereniging een voorstel in 
voor onderhoud van de bakken 

Is ingebracht. Bestuur Floralia wordt 
tegen de zomer pas weer echt actief. 

Martijn 19-04-2018 

16-11-2017 Het fietspad naar Kwadijk wordt (ten 

onrechte) vaak gebruikt door auto’s.  

Is in behandeling bij  Frank van Dijk 

Deze week zijn foto’s naar hem 
gestuurd. 

Joop 19-04-2018 

21-12-2017 Brug onderhoud  Het herstel is gestart; Fase 1 leuning, 
fase 2 schilderen fase 3 wegdek.  

Joop 19-04-2018 

21-12-2017 Uitje voor de Dorpsraad. Gery wil iets 

gaan regelen om te gaan varen. 

22-04-2018 gaan we! Gery vraagt 

tijdstippen op. 

Gery 

 

19-04-2018 

21-12-2017 Kerstverlichting Reactie Gemeente afwachten Rinus 19-04-2018 

18-01-2018 Verplaatsen glasbak bespreken met 
gemeente 

Voorstel om deze dicht(er)bij het 
Dorpshuis te plaatsen wordt 
ingebracht bij Dorpshuis. 

Joop 19-04-2018 

18-01-2018 Verzakking in de weg melden bij 
gemeente 

Is gemeld Joop 19-04-2018 

18-01-2018 Mail van Dorèthy: er is iemand van de 
Warder reddingsbrigade die gratis 
herhalingscursus AED wil geven. 

 Frank Oktober 
2018 

15-02-2018 Rennie Groot van gemeente Edam-
Volendam in augustus weer uitnodigen 
om bij te praten 

 Hans Augustus 
2018 
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