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Notulen  
Dorpsraad Stompetoren            
 
 

Jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren  
maandag 20 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), Ben ten Cate (bestuurslid) en Sander Tolk (secretaris) 
 
Agenda Jaarvergadering Dorpsraad Stompetoren 20 maart 2017 
 

1. Opening, huishoudelijke mededelingen 
- Er zijn geen mededelingen. Helaas een lage opkomst met 11 leden, waarschijnlijk vanwege de 
slechte weersvoorspelling en de beperkte agenda. 
Vorig jaar tijdens de jaarvergadering stelde Ben ten Cate zich beschikbaar als bestuurslid. Hij heeft 
het afgelopen jaar meegedraaid en vandaag bij de benoeming van het bestuur kan hij formeel 
benoemd worden.  
De bestuursleden stellen zich kort even voor, voor de aanwezigen. Wie zijn we, waar wonen en hoe 
lang wonen we al in Stompetoren 
 

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

3. Notulen jaarvergadering 14 maart 2016 
Deze zijn akkoord 

 

4. Financieel Jaarverslag 2016 van de penningmeester 
In 2016 hebben we zo’n 230 betalende leden. We hebben voor het eerst 
bewonersorganisatiesubsidie van de gemeente ontvangen, een bedrag van €1100. De algemene 
kosten zijn iets toegenomen en ook een aantal eenmalige kosten. Per saldo is het eigen vermogen 
iets toegenomen van € 609 eind 2015 naar € 873 eind 2016.  

  
5. Verslag 2016 kascontrolecommissie en decharge penningmeester/bestuur 

De kascontrole is uitgevoerd door Nicole Hoetjes en Sander Mol. Nicole ligt de kascontrole nog iets 
toe en geeft aan dat de kascommissie de kas akkoord heeft bevonden en decharge wordt verleend  
 

6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (wij nodigen graag iemand uit die dit op zich wilt 
nemen) 
Jos van der Maas heeft zich via de mail al aangemeld voor de kascontrolecommissie. Ook Marion 
Kuil meld zich aan voor de kascontrolecommissie 
 

7. Begroting 2017/ vaststellen contributie  
Voor 2017 hebben we iets minder subsidie begroot. Ook de Buitenspeeldag is weer in de begroting 
opgenomen. Rekening houdend met de stijgende kosten, verwachten we 2017 toch met een 
positief resultaat af te sluiten. We stellen voor de contributie op 3 euro te handhaven. 
- Marion Kuil doet nog de suggestie om te proberen dit jaar net zoveel subsidie te krijgen als 
afgelopen jaar. We zullen dit meenemen 
- voorstel Jan Nat: met het succes van het dorpshart is het wellicht handig om weer eens langs de 
deuren te gaan en zo proberen het draagvlak in het dorp voor de dorpsraad te vergroten. We zullen 
dit voorstel meenemen  
 

8. Bestuur 2017: 
Binnen het bestuur proberen we de taken zo goed mogelijk te verdelen. Mark Bleijendaal wil graag 
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de taak van penningmeester op zich nemen en de leden wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. 
Daarnaast heeft Ben ten Cate het afgelopen jaar in het bestuur meegedraaid en de leden wordt 
gevraagd hem formeel als bestuurslid te benoemen. Voor beide benoemingen gaan de leden 
akkoord. Daarmee is en blijft Sylvester onze voorzitter. Mark wordt Penningmeester. Mieke en Ben 
zijn bestuurslid en Sander is en blijft Secretaris 
 

9. Actiepunten 2016/2017 

1. Afronding gebied rond Noord/Oost (Sander)  

Na regelmatig mailen met gemeente over de voortgang bij de afronding van het braakliggend 

terrein bij Noord en de Bovenkruier en Buitenkruier, is eind 2016 toch een start gemaakt om dit 

gebied verder te ontwikkeling zodat het aan de gemeente overgedragen kan worden. De 

braakliggende terreinen zijn ondertussen overgenomen door Bot Bouwgroep uit Heerhugowaard. 

Zij zullen op korte termijn komen met een plan, waarop geinteresseerden kunnen intekenen. De 

Bovenkruier is ondertussen opnieuw ingericht met wat drempels en insteekhavens. De Buitenkruier 

voor het deel in Noord hebben extra parkeerplaatsen gekregen en er wordt gewerkt aan de 

realisatie van drie fietsbruggen, waaronder 1 vanaf de rotonde naar de ijsbaan toe. 

2. Opknappen oude dorp (Sylvester) 

In 2016 hebben we gesprekken gevoerd met Stadswerk072 over het opknappen van de oude 

buurt, meegedacht over de herinrichting. De herinrichting is ondertussen in vergevorderd stadium. 

Er is een heel nieuw speelpleintje ingericht, met erg leuke attributen en het ziet er prachtig uit. Ook 

hebben we gezien dat er al volop van gebruik wordt gemaakt. De opgeknapte buurt zal feestelijk 

worden geopend. 

3. Slootenfonds (Ben)  

Het Slootenfonds is ooit opgericht om inwoners van de oude gemeente Schermer die zich lange tijd 

als vrijwilliger in hun dorp hebben ingezet te eren. Dit gebeurt jaarlijks in oktober/november en 

vanuit de Dorpsraad wordt ook een vrijwilliger voorgedragen. Hiervoor doen wij altijd een oproep in 

het dorp om mensen voor te dragen die zich lange tijd als vrijwilliger hebben ingezet in het dorp en 

vanuit Stompetoren hebben we dit jaar Afke Beumers voorgedragen. Zij was blij verrast en vond het 

een hele eer. 

4. Voetbalkooi/parkeerterrein bij ijsbaan (Mark)  

We hebben diverse gesprekken gevoerd met Stadswerk 072 en de Paardenclub. Met elkaar 

proberen we een goede plek te vinden voor de voetbalkooi, waarvoor wij eerder een budget van € 

100.000 Plasterkgelden hebben gehad. Het parkeerterrein bij de ijsbaan lijkt de beste plek voor een 

voetbalkooi, maar helaas gaat de paardenclub daar niet in mee. We hebben het budget laten 

alloceren bij de gemeente voor voetbalkooi. Het is nog de vraag of de snackkar op de huidige plek 

blijft als het dorpshart wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn we nog op zoek naar de 

vergunningsteksten. Tav parkeerterrein bij de ijsbaan willen we meedenken over de herinrichting en 

samen met de gemeente zijn we op zoek naar een geschikte plek voor de vrachtwagens om te 

parkeren. Dit zou mogelijk bij de Melkweg kunnen, waar Pilkes een stuk grond lijkt te hebben, maar 

wat eigenlijk gemeentegrond zou zijn. Hier gaat de gemeente nog achteraan. 

5. Buitenspeeldag (Sander)  

De buitenspeeldag is een landelijk initiatief om autobestuurders bewust te maken van spelende 

kinderen op straat. Vanuit de gemeente Alkmaar zijn er zo’n 25 lokaties waar de buitenspeeldag 

wordt georganiseerd en wij zijn vooralsnog de enige in het buitengebied dat meedoet. Voor de 

Buitenspeeldag wordt vergunning geregeld en afzethekken om het stukje straat af te sluiten. In 

2016 is de Buitenspeeldag voor de 3e keer georganiseerd op de Buitenkruier, tussen de nummers 

39 en 51. Dit is een stukje woonwijk waar doorgaans vrij hard doorheen gereden wordt. In 2016 

weer een recordaantal deelnemende kinderen: 164 kinderen deden mee. Samen met t Honk en De 

Wering hebben we weer leuke spellen en activiteiten geregeld. Een springkussen is is natuurlijk 

standaard aanwezig, maar dit jaar ook een heuze BMX-fietscross workshop voor de kinderen. Ook 

in 2017 hebben we ons weer aangemeld. De buitenspeeldag zal dit jaar plaats hebben op 14 juni 

2017. We gaan ons de komende periode weer buigen over de invulling voor de spellen en 

activiteiten en hopen ook dit jaar weer op mooi weer en een grote opkomst. Mochten er nog 

mensen zijn die die middag zouden willen helpen, of als er nog goede ideeen zijn voor spellen of 

activiteiten, meldt ze dan bij mij. 
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6. Bemiddeling containers bij appartementen Beemd (Mieke) 

Bij het uitrollen van de blauwe en oranje bakken, hebben ook alle bewoners van het 

appartementencomplex aan de Beemd zo’n bak gehad. Hierdoor staat het hele binnenplein vol met 

bakken. Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met gemeente, stadswerk072 en HVC om te kijken 

naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld ondergrondse verzamelplaatsen.  

7. N243 (Sander)  

Recent gesproken met Provincie en gemeente over dit traject. De fase van studie is voorbij. Ze 

zitten nu in de uitvoeringsfase. Betekent niet dat er nu al gewerkt gaat worden. Maar voor de 

gemeente is dat de fase waarin plannen definitief uitgewerkt gaan worden, werkzaamheden 

aanbesteed gaan worden etc. De aanleiding voor ons om provincie uit te nodigen, was dat wij 

eerder hadden begrepen dat er een afhankelijkheid was tussen de start van de werkzaamheden 

aan de N243 en de afronding van de Frisiaweg. Die laatste ligt al een tijdje stil en de vraag is dus 

wat de impact is voor de N243? Provincie geeft aan dat er nog zoveel andere projecten zijn, dus de 

N243 wordt als project gewoon voorbereid. De start van de werkzaamheden is waarschijnlijk op z’n 

vroegst eind 2018/begin 2019. Dit is een jaar later dan in de vorige planning. Met diverse bewoners 

langs N243, maar ook met hoogheemraadschap is gesproken. Wat inrichting betreft mogen ze niet 

opschuiven richting de woningen, maar ook niet richting de Noordervaart. Dat betekent dat de weg 

iets smaller wordt van Avenhorn tot Alkmaar. De rotondes zullen daarbij zorgen voor afremming en 

veiligheid. Om gevaarlijke situaties te vermijden worden bewoners langs de Noordervaart 

geadviseerd om vanuit Alkmaar eerst door te rijden naar de volgende rotonde, daar weer terug te 

rijden en dan rechtsaf eigen erf op te rijden. Linksafslaand verkeer vanuit Alkmaar richting 

Avenhorn zorgt voor gevaarlijke situaties. Er komt geen middenstrook, wel een verharding voor 

landbouwwerktuigen  en dubbele belijning. In de bebouwde kom zal de weginrichting er ook anders 

uitzien. Bovendien zal de komgrens bij Stompetoren iets opgerekt worden. Langs de route komen 

de nodige bushaltes te vervallen. Bij de kruispunten blijven ze wel bestaan. Dat is ook voor de 

veiligheid. Bewoners langs de Noordervaart in Stompetoren hebben gevraagd voor aandacht voor 

de groenvoorziening. Dat wordt meegenomen in het project. Provincie zal hiervoor bij gemeente 

Alkmaar de kaders voor groenvoorziening moeten ophalen. Tezijnertijd zal provincie nog eens met 

de bewoners om tafel gaan voor concreteuitwerking. Er gaat met stil asfalt gewerkt worden. Voor 

de rotonde gaat dat helaas niet lukken. Daarom wil de provincie met de bewoner op nummer 71, op 

de hoek, in gesprek. Het idee is om daar een innovatief concept toe te passen: de geluidgoot. Dit is 

nog niet eerder in combinatie met een rotonde toegepast. 

John Hagens geeft als suggestie voor de veiligheid nog mee om ook het fietspad langs de N243 

goed te verlichten met lantaarnpalen die aan twee kanten licht geven. Wij geven deze suggestie 

mee aan de provincie. 

8. Regiegroep (Sylvester)  

Op de website van de Dorpsraad staat apart voor welke initiatieven bewoners subsidie kunnen 

aanvragen en hoe honoreringsproces precies werkt. Een aantal voorbeelden van gehonorreerde 

aanvragen worden benoemd. We doen nog eens een oproep aan de inwoners om vooral met 

bewonersinitiatieven te komen en daarvoor subsidie aan te vragen. 

9. Dodenherdenking (Mieke) 

Op dodenherdenking 2016 was organisatorisch wel wat aan te merken. Voor 2017 hebben we het 

initiatief naar ons toegetrokken en zelfs ceremoniemeesterschap in handen gekregen. De stille 

tocht van het Schermer Wapen naar de kerk moet weer echt stil worden. Bij de ceremonie bij de 

graven van de Australische en Engelse vliegeniers zal wat meer aandacht worden geschonken. 

Hiervoor doen we een oproep aan bewoners voor mensen in de leeftijd van 20, 23, 23, 27, 29. 

Daarnaast zal ook de plechtigheid in de kerk wat meer aandacht krijgen, waarbij we ook moeten 

zorgen dat iedereen gaat staan bij het spelen van de Engelse en Australische volksliederen 
10. Dorpshart + Dorpshuis (Sylvester)  
Sinds vorige jaarvergadering toen aanwezigen massaal achter plan Dorpsraad zijn gaan staan is er 
veel gebeurd. 18 januari was er een informatie-avond voor de bewoners die zeer goed bezocht 
werd! Gesprekken met de betrokken partijen worden door ons bijgewoond en hoewel we geen 
zeggenschap hebben, doen we wel wat we kunnen om de vaart erin te houden. Het ziet er 
vooralsnog positief uit. Voor alle actuele informatie over het dorpshart is een nieuwe website 
gelanceerd: www.dorpshartstompetoren.nl. Verder proberen we ons ook hart te maken voor een 

http://www.dorpshartstompetoren.nl/
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dorpshuis. Het Univépand wordt verkocht en dat zou wat ons betreft een geschikte mogelijke 
locatie zijn. Wij weten echter niet wie het pand gekocht heeft. We gaan hier nog achteraan. 

 
10. Rondvraag  

- Chantal Bol geeft de Dorpsraad een compliment voor wat zij allemaal doet en bereikt 
- Jan Nat stelt voor dat de Dorpsraad een flyer opstelt met een overzicht waar wij ons allemaal mee 
bezig houden en rondsturen in het dorp met daarbij een inschrijfformulier. We hebben in jaren niet 
zo’n actieve Dorpsraad gehad, goed werk! 

 
Rond 21.30 uur wordt de vergadering afgesloten 
  


