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Notulen  
Dorpsraad Stompetoren            
 
 

Jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren  
donderdag 19 maart in het “Schermer Wapen” 20.00 - 22.00 uur 
 

 
 

Hieronder treft u de notulen van de jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren. Namens het bestuur 
waren hierbij aanwezig: Sylvester Liefting (voorzitter, penningmeester) en Sander Tolk (secretaris) 
 
Agenda Jaarvergadering Dorpsraad Stompetoren 19 maart 2015 
 

1. Opening, huishoudelijke mededelingen 
- Er is een mogelijkheid om digitaal mee te lezen. Op de site van de dorpsraad zijn de agenda, 
notulen en het financieel verslag te vinden. 
- De agenda wordt vastgesteld, er worden geen aanvullende agendapunten aangedragen. 
- Er zijn twee afmeldingen voor de jaarvergadering, te weten Mark Bleijendaal en Mieke Verhagen. 
- Mieke Verhagen stelt zich verkiesbaar voor het bestuur van de dorpsraad. 
- Juni 2014 heeft Ruud Verhoef zijn taken als voorzitter van de dorpsraad neergelegd. 
- In de rondvraag krijgt Ronaldo Overman van Breedband Alkmaar de gelegenheid om de 
aanwezigen te interesseren voor glasvezel in Stompetoren. 
 

2. Notulen jaarvergadering 17 maart 2014 
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van de notulen van vorig jaar. 
 

3. Ingekomen stukken voor zover van toepassing op de jaarvergadering 
Er zijn geen ingekomen stukken 
 

4. Actiepunten in 2014 van de secretaris/voorzitter 
In vogelvlucht geeft Sylvester een overzicht van de activiteiten in de afgelopen periode: 
- In het kader van de overdracht van gemeente Schermer naar gemeente Alkmaar heeft de 
gemeente de Dorpsraad gevraagd de rol voor de organisatie van dodenherdenking in Stompetoren 
op zich te nemen. Hiervoor wordt momenteel contact gezocht met de gemeente Alkmaar. Marco de 
Jong zou ook vanuit Alkmaar gelegenheid hebben ons daarbij te ondersteunen. 
- De website is vernieuwd. Een mooie, overzichtelijke site, waar op de homepage de actuele 
onderwerpen worden belicht. De website is makkelijker in onderhoud. 
- In juni 2014 is samen met Naomi Weertman van Kern8 op de landelijke buitenspeeldag, ook een 
buitenspeeldag in Stompetoren georganiseerd. Doel hiervan is om automobilisten bewust te laten 
worden van spelende kinderen op straat. De dag is in 2014 georganiseerd op de buitenrand van de 
Buitenkruier, een stuk weg waar momenteel vaak hard wordt gereden. Het was prachtig weer 
tijdens deze dag en voor de kinderen waren er diverse activiteiten te doen. Zo was er een 
springkussen, een doel waar met snelheidsmeter op geschoten kon worden, diverse andere 
buitenspelletjes en wat versnaperingen. Al met al zijn er zo’n 100 kinderen op af gekomen en zijn er 
veel positieve reacties op gekomen. 
- Ten aanzien van het dorpsplein zijn we bij zo’n drietal sessies geweest van gemeente en 
bewoners over de inrichting van het dorpsplein. Helaas is dit in afwachting van besluitvorming stil 
komen te liggen. 
- We zijn aangehaakt bij belanghebbendenbijeenkomsten ten aanzien van het Dorpshart. 
- We zijn bij diverse raadsvergaderingen en opiniërende commissievergaderingen van de 
gemeente geweest. 
- In het kader van het Slootenfonds wordt jaarlijks een inwoner uit de dorpskernen van de Schermer 
in het zonnetje gezet die zich al jaren op vrijwillige basis inzet voor het dorp. In 2014 heeft de 
dorpsraad Jan Nat voorgedragen voor zijn jarenlange inzet voor verenigingen in Stompetoren en 
besturen van die verenigingen. 
- We hebben met jongeren om tafel gezeten om van hen te horen waar zij nu behoefte aan hebben. 
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Zij hebben daarbij aangegeven behoefte te hebben aan een trapveldje. Nu wordt het handbalveld 
gebruikt, maar als straks het dorpshart gerealiseerd wordt en het handbalveld wordt verplaatst, dan 
is dat veld niet langer bruikbaar voor jongeren. Daarvoor moet een alternatief komen. Dit is bij de 
gemeente kenbaar gemaakt en zij hebben dit opgenomen in hun plannen. Onlangs hebben we 
hiervoor nog  eens aandacht gevraagd bij de gemeente Alkmaar.  
- We zijn bij 3 bijeenkomsten over de N243 geweest. De provincie heeft hiervoor de dorpsraad 
benaderd en wij hebben hiervoor de direct omwonenden gemobiliseerd. De N243 staat op de 
nominatie voor groot onderhoud in 2017/2018. Hiertoe worden nu de plannen ontwikkeld. 
Uitgangspunt daarbij is dat het nog altijd de verbindingsweg tussen Alkmaar en Hoorn blijft, een 
80km/u weg. Maar wel een weg die veiliger wordt. 
- We hebben ons ingezet om het dorpsservicepunt van de gemeente in Stompetoren te krijgen. Dat 
is gerealiseerd met het servicepunt in het Univé pand. 
- We hebben een oriënterend gesprek gevoerd met Bibliotheek Kennemerland. Kijken of een vaste 
bibliotheek in de Schermer (in Schermerhorn of Stompetoren) te realiseren is. Dit blijkt te kostbaar. 
- De interesse in een buurtbus is gepeild. Hier is geen respons op gekomen. 
- In de zomer hebben we in het kader van de aanstaande fusie een rondje gefietst door 
Stompetoren met de voorzitter van de projectgroep fusie: Burgemeester Bruinooge van Alkmaar. 
Hierbij zijn we langs een aantal punten gefietst waar de gemeente actie op zal moeten 
ondernemen. Zo hebben we de zeer slechte conditie van de Bovenkruier (verbinding tussen 
rotonde en Binnen- en Buitenkruier) laten zien, de stukken braakliggende terreinen aan de 
noordkant, de Buitenkruier aan de oostkant waar veel te hard gereden worden, t Honk dat nu 
dienstdoet als jongerencentrum maar op de nominatie staat om gesloopt te worden en uiteindelijk 
het terrein waar het nieuwe Dorpshart gerealiseerd moet worden. 
- Als laatste punt: sinds kort heeft de Dorpsraad een eigen Facebook account en aan allen het 
verzoek de pagina te liken. Hoe meer likes de pagina krijgt, hoe meer privileges van Facebook we 
krijgen. Verder is de Dorpsraad al langer actief op Twitter 
 
Te doen in 2015: 
- De gemeente Alkmaar heeft voor elke wijk (en de kernen van de oude gemeente Schermer 
vormen daarbij ook een wijk) een budget van € 25.000 voor het ontplooien van wijk-
/dorpsactiviteiten. Hiervoor zal een regiegroep aangesteld worden (waarschijnlijk de voorzitters van 
de verschillende dorpsraden) die zich moet buigen over de aanvragen uit dat budget. Als dat 
budget na 1 jaar niet op gaat, dan blijft het restant staan en wordt er vanuit de gemeente weer € 
25.000 aan toegevoegd. 
 

5. Jaarverslag 2014 van de penningmeester 
In 2014 is flink ingeteerd op het eigen vermogen van de dorpsraad. Toegenomen kosten enerzijds 
en anderzijds problemen met SEPA betalingen waardoor de incasso’s voor 2014 zijn mislukt. De 
incasso’s voor 2015 zijn wel goed gegaan en hierdoor zijn een aantal leden die reeds verhuisd of 
zelfs overleden zijn geattendeerd en zijn lidmaatschappen opgezegd. Hierdoor realiseren we ons 
dat ons ledenbestand aan het vergrijzen is en dus de noodzaak om nieuwe leden te werven. Door 
nieuwe leden zal de contributie weer moeten toenemen en daardoor zal weer een positief saldo 
moeten ontstaan.  
 

6. Verslag 2014 kascontrolecommissie en decharge penningmeester/bestuur 
De kascontrole is uitgevoerd door Rob Heesakkers en Jacqueline Roelofs. Bij de controle van de 
kas is vooral stilgestaan bij de contributie van 2014. De kas is akkoord bevonden en decharge 
wordt verleend  
 

7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (wij nodigen graag iemand uit die dit op zich wilt 
nemen) 
Voor de vergadering heeft Frank Stam zich al gemeld voor de kascontrole. Krispijn Scholte sluit 
zich hierbij aan. Bij voorbaar alvast onze dank hiervoor. 
 

8. Begroting 2015  
Voor 2015 wordt nog een negatief resultaat begroot. Vanuit de zaal wordt gevraagd hoe we dit 
denken vol te houden? Waarom niet de contributie verhogen. Wij hopen in eerste instantie de 
contributie-inkomsten omhoog te krijgen door nieuwe leden te werven. 
 

9. Bestuursverkiezing: 
- Mark Bleijendaal heeft zich aangemeld voor het bestuur. Hij is er vandaag helaas niet bij vanwege 
verplichtingen in het buitenland. 
- Mieke Verhagen heeft zich aangemeld voor het bestuur. 
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- John Hagens is aftredend. Helaas is hij er vandaag niet. 
- Sylvester Liefting stelt zichzelf kandidaat voor de rol van voorzitter. De jaarvergadering stemt 
hiermee in 
- Sander Tolk stelt zichzelf verkiesbaar 
- Een vijfde bestuurslid zou zeer welkom zijn. 
Binnen het bestuur zullen we ons gaan buigen over de verdeling van de rollen binnen het bestuur. 

 
10. Rondvraag  

- Zou de organisatie van de buitenspeeldag niet gedeeld kunnen worden met de Feestvereniging? 
Een legitieme vraag. De reden dat we dat vanuit de dorpsraad hebben opgepakt is dat we het 
contact hebben hiervoor met Kern8 en de gemeente en verder proberen we ons als dorpsraad ook 
meer op de kaart te zetten. Misschien een idee om de inschrijfformulieren klaar te leggen zodat 
mensen ter plekke lid kunnen worden als ze dat niet zijn? Gaan we doen! 
- Ronaldo Overman van Breedband Alkmaar Buiten houdt een hartstochtelijk pleidooi om het aantal 
aanmelding op te krikken. Om glasvezel in het buitengebied te realiseren moet 50% van de 
potentiele 5600 aansluitingen zich hiervoor aanmelden. In de grote kernen is de huidige 
kabelverbinding vaak prima, maar om ook het buitengebied van goed internet te kunnen voorzien, 
zou iedereen zich moeten aanmelden. 

 
(rond 20.50uur wordt het formele gedeelte afgerond en volgt een korte pauze) 
  

11. Gemeente Alkmaar/statusupdate Centrumplan 
Als eerste stelt gebiedsconsulente Nelleke Kool zich voor. Haar contactgegevens zijn via de site van de 
gemeente Alkmaar te vinden. Zij en haar collega houden wekelijks spreekuur in het dorpsservicepunt. 
 
Verder geeft stadstoezicht inzicht in hoe zij werken en hoe zij te bereiken zijn. 
 
Als laatste geeft Aart Jonker, ambtenaar projecten en programma’s van de gemeente Alkmaar een 
statusupdate ten aanzien van het dorpshart. Met een heel projectteam is hij bezig om dit project de 
volgende fase in te krijgen. De status is: 
- Op 11 november 2014 heeft de gemeenteraad van de Schermer ingestemd met het 
bestemmingsplan. 
- Dit bestemmingsplan is nog niet in werking getreden 
- het gewijzigde bestemmingsplan ligt nu tot 15 april ter inzage 
- eventuele beroepen/bezwaren kunnen het proces vertragen. Als er geen beroep wordt aangetekend, 
treedt het bestemmingsplan op 15 april in werking 
- in de zaal wordt een tekening van het bestemmingsplan getoond. Op de site van de gemeente is een 
stedenbouwkundige tekening te vinden 
- Mogelijk gaat er een uitruil plaatsvinden tussen beoogd dorpsplein en beoogd parkeerterrein.  
 
De statusupdate zorgt voor verwarring bij de aanwezigen. Als nog onduidelijk is hoe het plan er uit 
moet komen te zien, waar moeten bewoners dan precies bezwaar tegen indienen?  Ook worden er 
vraagtekens gezet bij de juridische haalbaarheid van het plan. Aart Jonker geeft aan dat met 
vertrouwen tegemoet te zien. Toch loopt de discussie op en direct omwonenden geven aan dat het de 
gemeente had gesierd als ze in een eerder stadium met omwonenden in gesprek waren gegaan. 
Buiten de bijeenkomst om zal een dialoog tussen project en omwonenden opgezet gaan worden. 
 
Om 22:00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. 


