Jaarverslag Dorpsraad/Wijkpanel de Noord/Veenhuizen
over het jaar 2013
In 2013 werd de jaarvergadering gehouden op 23 april. Ook toen hebben wij
voor de jaarvergadering een 1 ½ uur uitgetrokken, omdat de werkzaamheden
van de Dorpsraad en Wijkpanel in elkaar overlopen.
Op 01-01-2013 bestond het bestuur uit:
Een vacature voor de functie van voorzitter, secretaris en
penningmeester. Tot onze spijt heeft tot op de dag van vandaag niemand zich gemeld.
Tina van Breugel (penningmeester)
Miranda Beers ( secretaris)
Johan Zuurbier (voorzitter)
Hans van Breugel
Marcel van der Loos
Duncan Kavelaar ( tot medio zomer 2013)
Ondanks een groot aantal pogingen om het bestuur te versterken is de bezetting
minimaal gebleven. Wij hebben sinds een jaar een goede samenwerking
opgebouwd met Robbert Jongkind van JK Webdesign .
Walther Tesselaar heeft tot recent de website van de Dorpsraad up to date
gehouden wat hij zeer verdienstelijk heeft gedaan, dank hiervoor namens ons
allen. Wij zien de nieuwe samenwerking als zeer positief omdat de website
www.heerhugowaarddenoord.nl , (door Robert opgezet) zeer goed wordt bekeken
o

In 2013 hebben wij als Dorpsraad/Wijkpanel meerdere keren vergaderd en
daarnaast een aantal bijeenkomsten op het Gemeentehuis bijgewoond die
betrekking hadden op het “onduidelijke” voortbestaan van de bibliotheek die
gevestigd is in ‘t Rondeel
Wat is er nu in 2013, doorlopend naar 2014 gedaan door de dorpsraad?


Projectgeld verdeeld d.m.v. een Projectavond door ons georganiseerd op 31
oktober 2013.
Dit heeft o.a.mede geleid dat de daarvoor verantwoordelijke werkgroepen zoals
de KVS, WGJ en het OranjeComité de jeugd weer een onvergetelijke
huttenbouwweek, Sinterklaasintocht en Koningsdag heeft kunnen bezorgen.
Tevens hebben we in samenwerking met het bestuur van Stichting Dorpshuis
kunnen zorgen dat het halve dak van het dorpshuis is voorzien van
zonnepanelen.







De website www.heerhugowaarddenoord.nl van informatie voorzien. 
Stukjes in ’t Contact en ‘Zwaantje geplaatst
Commissie- en raadsvergaderstukken doorgelezen en zo nodig gedeeld
Informatie van de provincie doorgenomen
Diverse vergaderingen, conferenties en raadsinformatiemarkten bijgewoond (ook
hiervan is weer een gedeelte gecombineerd met het Wijkpanel). 
Kerstboom en plantenbakken op het Annaplein geplaatst
Kerstboom verlichting laten vernieuwen











Mede mogelijk maken van de ijsbaan op het schoolplein

Gecombineerd met zaken, van het wijkpanel:
Verkeer: Heeft meerdere keren vergaderd in 2013 en tevens intensief overleg
met de gemeente gehad om sluipverkeer in het buitengebied te beteugelen
alsmede bermbeheer te verbeteren. Ook verbeteren van de overzichtelijkheid
van enkele oversteekplaatsen door middel van frequenter maaien. Ook de
situatie Plaetmanstraat heeft de nodige aandacht gehad en is zover mogelijk
verbeterd. Er zijn bomen gekapt en er is gezorgd voor de nodige nieuwe
aanplanting. Tevens is er een aankondiging gedaan dat er op kort termijn
eenrichtingsverkeer geldt voor vrachtverkeer
-

Voorzieningen:
Belangrijk strijdpunt dit jaar is de invulling van het Rondeel.

Binnen 0 – 5 jaar zullen 5 vestigingen van de 14 verdwijnen waaronder de Bibliotheek in
Heerhugowaard-noord. In de wetenschap dat de bibliotheek op deze locatie dus binnen korte tijd zal
verdwijnen, rijst dan ook de
vraag wat de nieuwe invulling van het Rondeel gaat worden. Het Rondeel is in bezit van de
Gemeente en wordt momenteel door 3 partijen gebruikt:
- Hugo Girls- 2 kleedkamers en kantine
- BSO Pinkeltje
- Bibliotheek
Bij het verdwijnen van de bibliotheek komt de gehele benedenverdieping leeg te staan en om
verkoop door de gemeente te voorkomen, zal er naar een andere –liefst maatschappelijkeinvulling van deze ruimte moeten worden gekeken.
Aan de Dorpsraad werd op voorhand gevraagd of we actief mee wilden denken aan een
nieuwe (sociaal maatschappelijk, of sociaal economisch) invulling van het Rondeel.
Er is door buro Companen een Vitaliteitplan samengesteld en deze is op een
inwonersavond in December gepresenteerd. Helaas heeft dit document geen kant en
klare oplossingen naar voren gebracht.
De aanwezigen hebben allen suggesties naar voren kunnen schuiven
over een nieuwe invulling van het Rondeel. Inmiddels heeft de Gemeente en de
Dorpsraad een evaluatiegesprek gehad over deze avond wat heeft geresulteerd
tot de volgende conclusie:
Per 1 juli 2014 zegt de Bibliotheek zijn huur op. Vanaf deze datum komt de
benedenverdieping van ’t Rondeel dus leeg te staan. De Bibliotheek gaat in verknopte vorm
verder in de St. Josephschool. Deze verhuizing staat eind mei op de agenda.
De gemeente is momenteel in gesprek met eventueel geïnteresseerde partijen.
Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat zullen wij dit ventileren naar de inwoners toe.
Dit is een kort jaarverslag over de werkzaamheden van
Dorpsraad/Wijkpanel de Noord/Veenhuizen, alsmede de
werkgroepVerkeer in 2013, met een enkele aanvulling over 2014
Miranda Beers, secretaris in 2013.

