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Notulen  
Dorpsraad Stompetoren            
 
 

Jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren  
maandag 14 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), Mark Bleijendaal (bestuurslid), 
Mieke Verhagen (bestuurslid) en Sander Tolk (secretaris) 
 
Agenda Jaarvergadering Dorpsraad Stompetoren 14 maart 2016 
 

1. Opening, huishoudelijke mededelingen 
- Er zal 1 agendapunt worden toegevoegd: agendapunt 4b Regiegroepen 
 

2. Ingekomen stukken voor zover van toepassing op de jaarvergadering  
Ben ten Cate stelt zich beschikbaar als bestuurslid. 
 

3. Notulen jaarvergadering 19 maart 2015 
Deze zijn akkoord 
 

4. A) Actiepunten in 2015/2016 van de secretaris  
In vogelvlucht geeft Sander een overzicht van de activiteiten in de afgelopen periode, waarbij 
opgemerkt dat alle bezoeken die we afleggen doorgaans met minimaal twee personen gedaan 
worden: 
- We hebben meegepraat over de herinrichting en schetsontwerp van de N243, We hebben ons 
altijd hard gemaakt voor het oprekken van de komgrens en een veilige oversteek voor voetgangers 
en fietsers. 
- We hebben diverse brieven gestuurd aan de gemeente omtrent de status van het dorpshart 
- De Facebookpagina heeft in 2015 een vlucht gekregen met ruim 150 likes op de pagina. We 
hebben hiermee een groot bereik in het dorp. 
- We hebben diverse brieven gestuurd omtrent de entree van Stompetoren Noord/Oost, maar nog 
altijd geen passend antwoord. Toevallig vandaag bericht gekregen van gemeente dat 
Wooncompagnie is gevraagd een plan neer te leggen voor de renovatie van de Bovenkruier en het 
maken van de fietsbruggen op de Buitenkruier. Wanneer een en ander moet gaan gebeuren is nog 
niet duidelijk. 
- We hebben kennis gemaakt met de gebiedsconsulenten. 1 van hen, Guido Schipper, is vanavond 
aanwezig. We hebben diverse keren met ze om tafel gezeten  over dorpszaken. De 
gebiedsconsulenten hadden wekelijks spreekuur in het dorpsservicepunt van de gemeente, maar 
dat is helaas geschrapt vanwege te weinig animo. Het dorpsservicepunt is er gelukkig nog wel! 
- We hebben een bijeenkomst bijgewoond omtrent platform Dorpshuizen. Helaas is een nieuw 
dorpshuis in het dorpshart helemaal uit beeld. 
- We hebben meegedaan bij de nationale dodenherdenking en de voorbereidingen daarvoor. 
- We hebben kennisgemaakt met het begrip bewonersinitiatief en regiegroep. Sylvester verteld daar 
zo meer over.  
- We hebben periodiek overleg gehad met jongerenorganisatie Kern8 (nu De Wering) 
- We hebben samen met Kern8 en ’t Honk de Nationale Buitenspeeldag georganiseerd in juni. Met 
150 blije kindjes was het weer een groot succes. 
- We hebben diverse keren met de gemeente om tafel gezeten over het Dorpshart 
- We hebben gesproken met de politieke partijen in Alkmaar om het Dorpshart te redden. 
- We hebben geholpen met de oprichting van de dorpsraad West-Graftdijk. 
- We hebben ons gemengd in de discussie en deelgenomen aan kringgesprek Gat van Nat. 
- We hebben een bijeenkomst bijgewoond omtrent de veranderingen in subsidies voor verenigingen 
in Graft-De Rijp en de Schermer 
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- We hebben met gemeente en ongeruste bewoners om tafel gezeten over de sloop van de oude 
gemeentewerf 
- We hebben een bijeenkomst bijgewoond in de Alkmaarse Poort omtrent het dorpshart 
- We hebben gesproken met Dreef Beheer en Jan Nat omtrent de mogelijkheden van grondruil  
voor realiseren van Dorpshart. 
- We hebben een flyer gemaakt van een alternatief Dorpshart en deze verspreid in het dorp. 
- In het kader van het Slootenfonds is Jannie Paasman namens Stompetoren in het zonnetje gezet. 
- We hebben diverse keren om tafel gezeten met Stadswerk072 ivm het realiseren van de beloofde 
voetbalkooi nabij de parkeerplaats van de ijsbaan/paardenbaan. 
 
En in 2016: 
- Diverse keren met Stadswerk072 om tafel gezeten omtrent de renovatie van het oude dorp 
rondom Schermeerstraat, Vangstraat, etc 
- We hebben bijeenkomsten b ijgewoond omtrent de komst van de oranje en blauwe bak voor 
plastic en papier. Hier hebben we helaas geen inbreng kunnen hebben in de uitvoering, ondanks 
onze suggestie een paar nette milieustraten te realiseren. Helaas heeft Alkmaar het laatste 
raadsbesluit van de Schermer uit 2014 uitgevoerd en heeft nu iedereen een eigen milieustraat. 
 
B) Regiegroep Schermer 
- 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 per jaar voor het ontplooien van wijk-
/dorpsactiviteiten. Van vorig jaar is hier nog ongeveer € 13.000 over en dat maakt het totaalbudget 
voor 2016 € 38.000. De dorpsraden uit de Schermer hebben zitting in de regiegroep en Sylvester is 
voorzitter van de regiegroep Schermer. Op de site van de dorpsraad zijn de regels te vinden waar 
een subsidieaanvraag aan moet voldoen voordat er budget gehonoreerd kan worden. 1 van de 
regels is bijvoorbeeld dat het budget niet voor eten en drinken mag worden gebruikt. Eerder heeft 
een bewoonster in het appartementencomplex op de Beemd budget gevraagd om de binnenplaats 
te verfraaien met bloembakken. Hiervoor heeft zij € 250 gekregen. Bij deze dus een oproep aan de 
bewoners om met goede initiatieven te komen! 
 

5. Financieel Jaarverslag 2015 van de penningmeester 
In 2015 is iets ingeteerd op het eigen vermogen. Voor 2016 hebben we een subsidie gevraagd bij 
de gemeente, o.a. bedoeld om onze achterban extra informatie te kunnen geven via flyers of met 
extra bijeenkomsten. De buitenspeeldag heeft flinke kosten gehad, maar de baten waren net iets 
hoger, dus dat was prima 
 

6. Verslag 2015 kascontrolecommissie en decharge penningmeester/bestuur 
De kascontrole is uitgevoerd door Frank Stam en Krispijn Scholte. De kas is akkoord bevonden en 
decharge wordt verleend  
 

7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (wij nodigen graag iemand uit die dit op zich wilt 
nemen) 
Sander Mol en Nicole Hoetjes melden zich hiervoor aan. 
 

8. Begroting 2016/ vaststellen contributie  
Voor 2016 wordt nog een negatief resultaat begroot. Maar hier is de gevraagde subsidie nog niet in 
opgenomen. We stellen voor de contributie op 3 euro te handhaven. 
 

9. Bestuursverkiezing: 
Het zittende bestuur is herkiesbaar en er zijn geen bezwaren. Zoals aangegeven heeft Ben ten 
Cate zich aangemeld voor een functie in het bestuur. We zullen met Ben om tafel gaan om te 
bespreken hoe en wat die rol kan zijn. 

 
10. Rondvraag  

Ben ten Cate heeft 4 punten: 
- het te hard rijden in de wijk moet minder worden 
- in de oude kern staan nieuwe lantaarnpalen. De vraag is wanneer deze ook komen in de nieuwe 
buurt 
- Het Dorpshart moet er komen 
- Ten slotte bedankt hij de Dorpsraad voor hun inzet het afgelopen jaar 
Verder komt er uit de zaal nog een opmerking of er actie ondernomen kan worden op die 
straatverlichting die in je raam schijnt. De route hiervoor is eerst zelf melding maken bij gemeente, 
bijvoorbeeld via www.verbeterdebuurt.nu waar Alkmaar op is aangesloten. Een dergelijke melding 

http://www.verbeterdebuurt.nu/
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wordt over het algemeen snel opgepakt door Alkmaar en worden er kappen geplaatst rondom de 
lantaarnpaal 

 
(rond 20.35 uur wordt het formele gedeelte afgerond en volgt een korte pauze) 
  

11. Dorpshart 
Wethouder Anjo van de Ven schuift aan. De vraag aan haar is wat op dit moment de status van ons 
dorpshart is na de uitspraak van de Raad van State. Anjo geeft aan een dergelijke gang naar de Raad 
van State niet meer te zien zitten. Zij legt dus liever de vraag terug: wat willen de bewoners en wel 
zodanig dat iedereen zich er ook in kan vinden en een gang  naar de Raad van State niet meer aan de 
orde is. Tuurlijk is ze zich bewust dat een nieuw idee altijd weer bezwaar kan oproepen, maar in de 
basis wil ze dat het plan draagvlak vindt in het dorp 
De politiek is vanavond ook volop vertegenwoordigd. 
Het idee van de Dorpsraad met grondruil tussen Jan Nat en Dreef Beheer is geflyerd en heeft veel 
positieve reacties opgeleverd 
Bij de ISOB is het lang stil gebleven maar ze hebben nu aangegeven dat ze in een vergevorderd 
stadium zijn voor ontwikkeling van vernieuwbouw. 
Er zijn op dit moment 2 actuele ideeen: het idee van de Dorpsraad en het idee van een ander 
bewonersinitiatief. 
Iemand vraagt of het plan van Douma/Nat niet weer uit de ijskast gehaald kan worden, dat was het 
mooiste plan. Omdat de school gaat vernieuwbouwen, is dat een gepasseerd station. 
Bart Torenvliet roept op om uit te gaan van het plan van de Dorpsraad en ga met elkaar aan tafel om er 
iets moois van te maken. 
Donald van de Veen geeft aan: ga nog eens aan tafel met ISOB. Een vernieuwbouwde school voor € 
1.6m lijkt onrealistisch. 
We doen een stemmingsronde voor het dorpshart conform het idee van de Dorpsraad. Bijna iedereen 
is voor het idee van de dorpsraad om als uitgangspunt te dienen. Er zijn geen tegenstemmers en 
slechts een paar mensen hebben niet gestemd. 
De wethouder is blij met het resultaat en zoveel instemming. Hiermee is draagvlak getoond en zegt toe 
het idee van de Dorpsraad als uitgangspunt te gaan gebruiken en hiermee het project aan het werk te 
zetten.  
 
Om 21:30 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. 


