
Notulen Projectavond 31-10-2013 
Tijd: 20:00 

Locatie: Stichting Dorpshuis 
 
Aanwezig:                      Marcel van der Loos, Johan Zuurbier, Miranda Beers, Nils Olivier     
Afgevaardigden:           Stichting Dorpshuis, Hugo Boy’s, Hugo Girls, Stichting Beddenrace, 
                                         Volkstuinenvereniging, KVS, GV4, Oranje Comité, NOC, Toneelvereniging  
                                         Togido, KVG 
 
Afwezig met afbericht: Hans en Tina van Breugel 
 

1. Opening voorzitter 
 
Om 20:05 opent Johan Zuurbier de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Een dankwoord wordt uitgesproken aangaande de goede opkomst. 
De presentielijst wordt uitgedeeld. 
 

2. Gerealiseerde projecten: 
 
Cees Dekker geeft een status update over de 28,  in mei geplaatste zonnepanelen. 
Terugkijkend op deze 5 maanden kunnen we spreken van een positief resultaat. 
Elke maand staat er een cijfermatige tabel in ’t Contact zodat we allen de beoogde 
besparingen in het vizier kunnen houden. 
Om het dak in de toekomst optimaal te benutten en zodoende het maximale eruit te halen 
zijn er nog 28 panelen nodig die op het platte dak geplaatst kunnen worden. 
De uiteindelijke besparingen zullen terugvloeien naar de vaste gebruikers van het Dorpshuis. 
 
Namens het GV4 laat Ronald Beers weten dat er een springkussen incluis aanhanger is 
aangeschaft voor collectief gebruik. Deze aankoop is mogelijk gemaakt door 
Het Fonds Coöperatief Dividend . Dit fonds ondersteunt initiatieven die gericht zijn op het 
verbeteren van het economische, sociale of culturele leven in de regio van Rabobank 
Alkmaar e.o. Daarmee willen ze de vitaliteit en kwaliteit van onze samenleving bevorderen. 
Het beheer van dit springkussen en aanhangwagen ligt in handen van Edwin Redder. 
Er wordt momenteel aan een “reglement”gewerkt door het GV4 zodat het voor elke 
vereniging c.q. instantie duidelijk is op welke voorwaarden huren mogelijk wordt gemaakt. 
Bij voltooiing van dit reglement zal dit in ’t Contact en het Zwaantje geplaatst worden. 
Duidelijk is wel dat er een vergoeding gevraagd gaat worden van 50 euro om eventuele 
mankementen, slijtage te kunnen bekostigen. 
Via Edwin Redder zijn nadere bijzonderheden op te vragen: info@bouwbedrijfredder.nl 
of 06-53675620. 
 
Marco Neeft, afgevaardigde van Stichting Beddenrace haakt hier handig op in om mogelijk 
via dit Fonds een eventuele muziekinstallatie voor buitengebruik aan te vragen. 
Aan de reactie van alle aanwezigen wordt duidelijk gemaakt dat het draagvlak voor zo’n 
dergelijke installatie erg groot is. Marco zal in samenwerking met Ronald de mogelijkheden 
en voorwaarden bespreken. 
 
Piet Tesselaar , afgevaardigde van de Volkstuinenvereniging laat weten dat de beoogde 
rijplaten dit jaar helaas nog niet geplaatst gaan worden. Bij navraag bleek deze oplossing 
kostbaarder dan was begroot. In samenwerking met Niek Buter en Jos Danenberg wordt een 
alternatief van klinkers aangebracht op de daarvoor bestemde plaats. 
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3. Vragenronde aanvraag 2014 met motivatie 
 
Bij de vergadering van een jaar geleden hebben we gezamenlijk afgesproken dat de 
zonnepanelen van het dorpshuis prioriteit zouden hebben aangaande bijdrage uit het 
klusbudget. Bij de vragenronde wordt duidelijk dat er dit jaar een aantal kostbare projecten 
op het verlanglijstje staan. Deze projecten hebben allen ook een groot draagvlak wat als 
gevolg heeft dat we bij de gezamenlijke aanvragen op een hoger bedrag uitkomen dan waar 
we in principe aanspraak op kunnen maken. 
Nils Olivier, wijkbeheerder van de Gemeente laat weten dat er eventueel nog een mogelijk is 
om alsnog 
de beoogde zonnepanelen volgend jaar te kunnen plaatsen. Zoals iedereen weet hebben alle 
wijken in Heerhugowaard op een klusbudget. In tegenstelling tot de Noord- Veenhuizen zijn 
er wijkpanels die niet al hun gelden weten te besteden. 
Dit heeft gevolg dat de Gemeente na inventarisatie van de klusbudget aanvragen tot de 
conclusie kan komen dat er geld “over’ is. Dit geld kan dan eventueel, wat ik bij deze wel wil 
benadrukken, in projecten gestopt kan worden met een groot draagvlak. 
Besloten wordt dan ook de zonnepanelen evengoed op de aanvragen lijst te plaatsen. 
Hopelijk zal in het voorjaar duidelijk zijn of onze extra aanvraag gehonoreerd wordt en alsnog 
in 2014 kan worden overgegaan tot plaatsing van de 28 resterende panelen. 
 
De volgende aanvragen zullen worden ingediend: 
 
- Stichting Beddenrace-  Attributen/prijzen/organisatorische kosten                             500 
- Hugo Boy’s/Hugo Girls- Geïmpregneerde tent                                                                 2000 
- Hugo Boy’s – Horeca frituur                                                                                                 2000 
- KVS – vervoer bus/ organisatorische kosten                                                                     1500 
- GV4 – kosten band feestavond                                                                                             500 
- WGJ – Playbackshow/Sinterklaas/ carnaval                                                                        500 
- Oranje Comité – organisitorische kosten                                                                             250 
- NOC- aanschaf boodschappenkar                                                                                         200 
- Stichting AnnaPop – aanschaf reclameborden                                                                   500 
- Stichting Dorpshuis- Zonnepanelen                                                                                    5000 
 
Al deze bedragen bij elkaar opgeteld maakt de totale Klusbudget aanvraag            12.950 euro 
Als we er vanuit gaan dat we dit jaar weer 9000 euro hebben te besteden 
komen we uit op een extra aanvraag van:                                                                         3.950 euro 
 
In afwachting van een reactie van de Gemeente hopen we allen op een positief antwoord 
op ons verzoek. 
 
Aan diegene die nog geen motivatie heeft ingeleverd wordt verzocht dit alsnog digitaal te 
doen: miranda.beers@xs4all.nl 
 

4. Mededelingen Dorpsraad 
 

Voortgang Bibliotheek-  
 
Er zijn inmiddels verschillende gesprekken gevoerd met mensen uit het dorp  (willekeurig,  op afspraak, 
tijdens de dorpsspelen) en met de bibliotheek. Het voortbestaan van de bibliotheek staat erg hoog op de 
agenda en dat vindt iedereen  belangrijk. Helaas is nog altijd niet duidelijk wat er rondom de bibliotheek en 
het Rondeel staat te gebeuren. De bibliotheek heeft als uitgangspunt dat zij in de Noord een vestiging wil 
open houden. En, zo lang er nog geen beslissing is over eventueel andere huisvesting, blijft de vestiging in het 
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Rondeel gewoon bestaan. De huur is niet opgezegd. Er zijn verkennende gesprekken gaande met de school 
over samenwerking en combinatie van huisvesting (ofwel: de bieb naar de school). Maar of dit gaat gebeuren 
en hoe en wanneer, dat is nog niet helemaal duidelijk. Onlangs zijn er gesprekken tussen school, gemeente 
en de bibliotheek geweest om de mogelijkheden te bespreken.  

 
De bibliotheek wil graag eind dit jaar de Noord informeren over de stand van zaken. We hebben 
afgesproken dat we dat goed kunnen combineren met de terugkoppeling over de vitaliteitscan: 
behoud van de bieb is immers de belangrijkste  uitkomst.  
In november/ december wordt er door de Gemeente een inwonersavond georganiseerd 
Waarvan iedereen te zijner tijd een uitnodiging voor zullen ontvangen. 
 
 Nieuwe inwoner Heerhugowaard-Noord 
 
De Dorpsraad is afgelopen maandag benaderd door de Gemeente over de onrust die is ontstaan 
door een nieuwe bewoner in de Noord. Dit blijkt te gaan om een veroordeelde pedofiel , die op één 
of andere wijze gekozen heeft om op het Noordereiland te gaan wonen. De man is in het verleden 
meerdere keren veroordeeld wegens ontucht. Nu is het logisch dat dit niet zonder gevolgen gepaard 
kan gaan en de onrust is dan ook geheel te begrijpen. De aanwezige bewoners van het Noordereiland  
laten weten dat de hele buurt in staat van paraatheid is en ze op allerlei wijze bezig zijn te 
onderzoeken hoe het in godsnaam mogelijk is dat deze man in zo’n kindvriendelijke wijk kan 
belanden. Inmiddels zijn de directrice van school en het  bestuur van Hugo Girls op de hoogte 
gebracht. Ook zijn er mensen bij Hugo Boys gewaarschuwd. Dit is gebeurt middels een briefje wat op 
zaterdag 26 oktober rondom het voetbalveld is uitgedeeld.   Een gewaarschuwd mens telt voor 
2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Er staat een afspraak gepland tussen  een aantal wijkbewoners en de wijkagent  

 Martin  Hoefakker 

        
 

 

Zijn telefoonnummer is: 0900-8844 
Wij wachten de uitkomst van dit gesprek af. 
 

 
5. Rondvraag 

 
Dick van Schagen, afgevaardigde van WGJ, vraagt zich af of de besparing van de 
zonnepanelen ook terugvloeit via  de huur van het Dorpshuis. 
Cees Dekker meld dat dit alleen geld voor de vaste huurders zoals de KBO, rolstoelvereniging 
enz. 
 

6. Slot en afscheidswoord 
 



Om 21:45 sluit Johan de vergadering en nodigt iedereen uit om nog wat na te praten onder 
het genot van een drankje. 

 
 
 
 
 

        
 

 


