
Collega’s, 
 
Bestuursvergadering woensdag 25 november 2020. 
 
Aanwezigen: Alex, Judith, Suzanne, Han, Jan 
Plaats: Wavertje 
Tijd: 1930 - 2145 
 
Volgende hebben we besproken (met in vet gedrukte letters de afgesproken acties). 
 
Algemeen: 
Het heeft te lang geduurd voordat we weer bij elkaar zijn gekomen. Uiteraard is corona de oorzaak. Hier worden 
we sloom van. We vinden dit een geldig excuus, maar we verliezen wel het gezicht naar het dorp. Na de 
enthousiaste enquete brief, hebben we niets meer van ons laten horen. Veel mensen vragen er naar. We moeten 
ons best doen om vertrouwen te behouden. Daarom is zo snel mogelijk opvolging noodzakelijk. 
 
Welkom Roemer: 
Verslag Jan over ontmoeting met Roemer in de Grote Kerk van De Rijp. Dit was heel positief. Ook het verkregen 
contact met andere dorpsraden. Hier al een email over gestuurd op 25 november. 
 
Kinderopvang: 
Dit zit vast. Erg jammer dat Tita uiteindelijk niet toehapte. We vinden het te belangrijk om het hierbij te laten. 
Geen kinderopvang betekent niet alleen een voorziening minder in Grootschermer, maar ook: Minder kinderen 
naar de basisschool en onzeker voortbestaan basisschool, twijfelachtige toekomst van het dorpshuis. 
Judith noemde nog twee grote kinderopvang ketens: Alente en Blosse. We kunnen hier ook een traject mee 
ingaan, maar kost wederom veel energie en een grote kans dat zij op dezelfde manier reageren als eerder Forte, 
Groen, Loeiende Koe en Tita. 
Tevens mogen we ook benadrukken dat er behoefte is binnen Grootschermer aan een kinderopvang. En de 
enquete heeft laten zien dat er voldoende kinderen zijn, hoewel deze nu allemaal zijn ondergebracht buiten 
Grootschermer of op een andere manier oppas is geregeld. 
Judith noemt dat we Tita op de hoogte moeten houden. Wie weet komt er een moment dat ze toch wel in willen 
stappen. 
We hebben nog een kandidaat achter de hand die het erg graag op wil pakken, als kinderopvangleidster de boel 
wil organiseren, maar op ziet tegen de hoeveelheid administratie en de financiële ondernemer's risico’s. 
Han noemde het dorp Berkhout, waar een stichting de kroeg en speelzaal beheert. 
Ook wij broeden nog op een paar ideeën, maar willen deze graag een keer bespreken met een soort Raad van 
Advies (zie verder in deze notulen). 
In de komende nieuwsbrief aandacht besteden aan het werk dat we hier al in gestopt hebben. 
Actie 1 (Jan): Tita op de hoogte houden. 
Verder nog even geen acties gedurende de komende maand. 
 
Brief van Juf Marja: 
Er is voor 1500 euro schade aangericht op het schoolplein. Bericht verstuurd op inbrekeralert. 
Grote discussie binnen ons bestuur: 
- Deel van ons vindt dat de dorpsraad hierin geen partij is: We kunnen op de achtergrond dingen organiseren, 
maar verder niet. 
- Han en Jan zitten meer op de lijn van: Klein dorp, vandalisme redelijk onschuldig. Kordate aanpak binnen de 
dorpsgemeenschap zou hier welkom zijn. De jongens en meisjes aanspreken op hun verantwoording. De 
wijkagent aanwezig zou helpen en de nodige indruk geven. Het gaat niet alleen om de problemen van nu op te 
lossen, maar ook om een systeem te bedenken waarbij we in de toekomst snel en accuraat kunnen reageren. In 
het verleden zijn er al vaak problemen geweest op diverse plekken in Grootschermer. Er is dan niemand die zich 
verantwoordelijk voelt om hier wat aan te doen. Dat hoeft niet met harde hand, maar je kan ook met een glimlach 
zeggen dat dit niet vaker moet gebeuren, en laten zien dat we ze door hebben. 
Actie 2 (Han) (zo snel mogelijk): Contact opnemen met Marja, eerst overleg met haar, eventueel daarna 
met de wijkagent en bedenken volgende stappen. 
 
Huisvesting Grootschermer: 
Tijdens ontmoeting Roemer en andere dorpsraden bleek dat dit een groot probleem is voor alle dorpen. Er is te 
weinig huisvestingsruimte voor jongeren die graag in het dorp willen blijven wonen. Of ouderen die kleiner willen. 
Alex zegt dat er een verordening is van de provincie, dat boven het bestemmingsplan staat, en er op neer komt 
dat er grote beperkingen zijn in het bouwen in buitengebieden. Roemer benoemde hetzelfde en gaf aan dat hij dit 
met de provincie gaat bespreken. 
Helaas gaan er ook nieuwbouwplannen mis. Dan wordt er eindelijk wel gebouwd, maar gekocht door mensen van 
buiten. 
Bestuur benadrukt dat het niet onze taak is om hier een mening over te hebben. Maar wellicht is dit ook een 
onderwerp voor een Raad van Advies. 



Han vroeg of we invloed kunnen uitoefenen bij het SVNK. Kunnen de Grootschermer jongeren voorrang krijgen 
als er een woning vrijkomt. Burgemeester Roemer en wethouder Robert te Beest, gister allebei aanwezig, 
beseffen het probleem. 
Actie 3 (Alex): Contact opnemen met de Gemeente. 
 
Kerstboom: 
Wordt zaterdag 28 november geplaatst bij het Raadhuis. De dorpsraad betaalt hem net als vorige jaren. Kosten 
waren toen 300 euro. 
 
Raad van Advies: 
Het idee werd besproken om een Raad van Advies in het leven te roepen die kan nadenken over de toekomst 
van Grootschermer. We kunnen dit ook noemen: Raad van Wijzen Vrouwen en Mannen. 
Ca 5-6 mensen die hun hart bij Grootschermer hebben liggen. Die contacten hebben om dingen voor elkaar te 
krijgen. Ondernemers die afhankelijk zijn van Grootschermer, denk aan het café en supermarkt. 
Dit is geen actie voor nu. Laten we dit idee oppakken nadat we (dorpsraad) ons wat meer hebben laten zien in 
het dorp. Het idee ook nog niet vermelden in de nieuwsbrief. 
 
Ledenlijst en emaillijst 
Actie 4 (Alex): Ledenlijst afmaken en mergen met oude ledenlijst.  
Actie 5 (Alex): Email lijst afmaken en klaarmaken om nieuwsbrief te kunnen versturen. 
 
Uitwerking enquete: 
Alex heeft alles uitgewerkt, zie zijn email, en gemiddelde cijfers aan de vragen toegekend. 
Actie 6 (Alex): De aangeboden vrijwilligers soorteren 
 
Nieuwsbrief: 
Zo snel mogelijk weer wat van ons laten horen. Nieuwsbrief maken. Dit versturen per email en publiceren op onze 
website. 
Suzanne zegt ook per facebook. Is goed idee. Daar hebben we hulp voor nodig van Stephan en Misha. 
Volgende onderwerpen in de nieuwsbrief: 
- Lichte excuses voor vertraging, lastig met corona.. 
- Uitslag enquete 
- Verslag van alle zaken waar we mee bezig zijn in de tussentijd, waaronder de kinderopvang. 
- Vermelden dat we de dorpsagenda tot leven willen roepen op de website en de vraag stellen om data aan te 
leveren. Als hier onvoldoende reactie op komt, dan kunnen we eventueel de verenigingen rechtstreeks 
benaderen. 
Actie 7 (Jan): Een proforma nieuwsbrief in elkaar zetten, deze daarna overleggen met Bouwine 
 
Website: 
Deze verder updaten, ook agenda, ook een tabblad “nieuwsberichten” waarin op datum notulen, verslagen van 
bezoekjes, de nieuwsbrieven, etc. 
Actie 8 (Han, Alex): Contact opnemen met Misha en Stephan zodra nieuwsbrief klaar 
 
Verkiezingen: 
Verzoek van ene Martijn of we ’t Wavertje weer beschikbaar kunnen stellen op 17 maart. Gaan we doen. 
 
Emailadres Wavertje: 
Handig om een nieuw emailadres in te scheren voor ’t Wavertje: wavertje@grootschermer.org. 
Actie 9 (Han, Alex): Vragen aan Misha en Stephan 
 
Kado Wieger Homan: 
Afgesproken dat we een kado geven voor een etentje 2 personen bij Het Genot. Hier geen waarde op zetten. Ze 
mogen goed dineren. Dorpsraad betaalt. 
Actie 10 (Han, Alex, Jan): Kees Blokdijk vragen een bon uit te schrijven 
Actie 11 (Judith, Suzanne): Halen bon op bij Kees Blokdijk en overhandigen dit aan Wieger. 
 
Geplande afspraken: 
Na onze afspraak met Staatbosbeheer zouden we nog afspraken regelen met Isabel Straver, wijkagent, 
handhaver, Landschap Noordholland, Waterschap. Hier hebben we gister geen actie voor afgesproken. Ook 
lastig ivm corona. Blijft op de agenda staan. 
 
Volgende vergaderingen: 
Afgesproken om vooralsnog 1 keer in de maand te vergaderen. Misschien dat dat later minder frequent kan. 
Volgende data: 
- Dinsdag 22 december om 1930 
- Woensdag 20 januari om 1930 
Actie 12 (Judith): Bakt appeltaart met slagroom 

mailto:wavertje@grootschermer.org


 
 
Gr, 
Jan 

 


