Notulen
Dorpsraad Stompetoren
Jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren
maandag 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), Mark Bleijendaal (penningmeester), Mieke Verhagen
(bestuurslid) en Sander Tolk (secretaris).
Er zijn 104 aanwezigen geteld.
Jaarvergadering Dorpsraad Stompetoren 19 maart 2018
1. Opening, huishoudelijke mededelingen
- De kop koffie of thee bij binnenkomst wordt aangeboden door de Dorpsraad. Eventuele overige
drankjes zijn voor eigen rekening.
2. Ingekomen stukken voor zover van toepassing op de jaarvergadering
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Afscheid Ben ten Cate
Na ruim een jaar meegedraaid te hebben in het bestuur, treed Ben terug. Door zijn nieuwe baan en
zorg voor zijn vrouw kan hij geen tijd meer vrijmaken voor de Dorpsraad. Wij bedanken Ben voor
zijn inzet met koekjes en Merci.
4. Notulen jaarvergadering 20 maart 2017
Deze zijn akkoord

5. Financieel Jaarverslag 2017 van de penningmeester
In 2017 hebben we meer kosten gehad dan een jaar eerder en ook meer dan begroot. Dit zit vooral
in eenmalige uitgaven, waaronder de t-shirts voor de Dorpsraad, maar ook kosten voor website
beheer. Grootste uitgaven in afgelopen jaar zat in de Buitenspeeldag. Die kosten zijn grotendeels
gecompenseerd door ontvangen subsidie.
6. Verslag 2017 kascontrolecommissie en decharge penningmeester/bestuur
De kascontrole is uitgevoerd door Jos van der Maas en Marion Kuil. Zij hebben de jaarrekening en
de posten op de balans goedgekeurd. De kascommissie heeft de kas akkoord bevonden en
decharge wordt verleend. Jos en Marion worden bedankt.
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Jos van der Maas en Marion Kuil willen de kascommissie nog wel een jaar doen
8. Begroting 2018/ vaststellen contributie
Voor 2018 wordt meer contributie verwacht. Vanavond hopen we weer de nodige nieuwe leden te
mogen begroeten, maar ook uit de nieuwe bewoners uit de nieuwe straten hopen we nieuwe leden
te krijgen. Verder zullen we meer subsidie gaan vragen bij de gemeente. Ook de Buitenspeeldag is
weer in de begroting opgenomen. Rekening houdend met de stijgende doorlopende kosten, maar
minder eenmalige uitgaven, verwachten we 2018 toch met een positief resultaat af te sluiten. We
stellen voor de contributie op 3 euro te handhaven.
9. Bestuur 2018:
De taken zijn vorig jaar herverdeeld. Sylvester is voorzitter, Mark is Penningmeester, Mieke is
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bestuurslid en Sander is secretaris. Wij blijven ons ook het komend jaar voor Stompetoren inzetten.
10. Activiteiten 2017/2018
1. Slootenfonds (Sylvester)
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.
Kent u een vrijwilliger die in het zonnetje gezet moet worden, meldt hem of haar dan vooral aan!
2. Voetbalkooi (Mark)
Ondertussen zijn we alweer 4 jaar bezig om in Stompetoren een voetbalkooi te realiseren. Bij SSV
is daarvoor geen ruimte en ook in het dorpshart zal hiervoor geen ruimte zijn. De meest geschikte
plek voor een voetbalkooi is het parkeerterrein aan de Dres bij de ijsbaan/smikkelpaleis. Vanuit de
zaal wordt aangegeven dat dat niet kan, omdat het gebied bestemmingsplan parkeren/zwaar
vervoer zou hebben. Dit lijkt ons stug aangezien in de gehele gemeente Alkmaar een verbod op
zwaar vervoer in de wijken zou zijn. Wij zullen dit meegeven aan de gemeente. Wij hopen op korte
termijn dat er een besluit genomen wordt, zodat jeugd een goede plek heeft om tegen een balletje
te trappen.
3. Buitenspeeldag (Sander)
Afgelopen jaar was de Buitenspeeldag wederom een groot succes, met bijna 200 spelende
kinderen. Dit jaar weer een BMX-workshop, maar ook weer springkussens (1 voor de grotere
kinderen en 1 voor de jongste jeugd tot 4 jaar) en de nodige andere spellen. Wij hebben dit weer
georganiseerd, in samenwerking met jeugdwerkers van L!nk-projecten en ’t Honk. Komend jaar
staat de Buitenspeeldag ook alweer gepland: op de 2 e woensdag van juni, dus noteer 13 juni vast
in uw agenda. Mochten er ouders zijn die willen helpen als vrijwilliger de 13e, dan zijn die van harte
welkom en zij kunnen zich bij Sander aanmelden.
4. Containers op de Beemd (Mieke)
Twee jaar terug hebben we allemaal een blauwe en oranje container erbij gekregen. Zo ook het
appartementencomplex aan de Beemd: alle bewoners werden daar geconfronteerd met 2 extra
containers en het was op het binnenterrein een wirwar aan afvalbakken. Om dit op te lossen zijn
vorig jaar in 1e instantie twee bovengrondse containers geplaatst waar bewoners hun afval kwijt
konden. Later zijn hiervoor in de plaats gekomen twee ondergrondse containers. Alle overtollige
bakken zijn door HVC weer ingenomen.
5. Hoge bomen op de Beemd (Mieke)
Op de Beemd stonden een aantal hoge Elzen-bomen, die twee keer per jaar heel veel boom-afval
(bladeren, elzenproppen) op straat achterlaten. Een aantal van deze bomen zijn weggehaald en dat
zorgt voor meer licht in de straat en minder boom-afval.
6. N243 (Sander)
In 2017 is het project N243 de volgende fase in gegaan. Provincie heeft voor verdere uitwerking
een ingenieursbureau in de arm genomen en die hebben al de nodige metingen verricht. Ook is er
een groenplan uitgewerkt. Begin december 2017 heeft de provincie bewonersinformatie-avonden
georganiseerd om tekst en uitleg te geven over het plan. Naast inzicht in de planning, het
definitieve ontwerp en het groenplan, hadden belanghebbenden ook inspraak in de te gebruiken
tegels/ondergrond bij de op-/afritten. Naar aanleiding van een vraag bij onze jaarvergadering vorig,
hebben wij deze avond ook gevraagd naar de mogelijkheid van verlichting voor het fietspad, met
name langs de snelle kant van de N243. De provincie was hier heel stellig in: ze zijn juist bezig om
overal minder verlichting te doen ipv meer en dus zal dit niet aangepakt gaan worden. Vanuit de
zaal wordt aangegeven dat dit noodzakelijk is. Fietspad wordt veel gebruikt en voor veiligheid is
goede verlichting van belang. Eventueel middels ophalen van handtekeningen het belang
onderstrepen. Dorpsraad ziet hier geen taak voor zichzelf.
7. Regiegroep (Sylvester)
Ook dit jaar heeft de Schermer weer een subsidie-pot vanuit de gemeente Alkmaar tot haar
beschikking. Bewonersinitiatieven kunnen hier gebruik van maken en we zien dan ook steeds meer
een beroep wordt gedaan op deze pot met geld. Vanuit Stompetoren is het aantal aanvragen echter
nog beperkt. Bij deze dan nogmaals een oproep aan bewoners om vooral van deze mogelijkheid
gebruik te maken. Dien een goed onderbouwde aanvraag in en het verzoek zal gehonoreerd
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worden. Voor meer informatie verwijzen we naar de website
(www.dorpsraadstompetoren.nl/bewonersinitiatief/)
8. Dodenherdenking (Mieke)
We kijken terug op een geslaagde viering het afgelopen jaar. Vooral de leeftijdsgenoten van de
gevallen soldaten achter de graven was confronterend. Dat willen we ook komend jaar gaan doen,
dus bij deze een oproep aan een ieder die zelf in of rond de leeftijd 20, 23, 27 en 29 is of iemand
kent in die leeftijd om die persoon dan vooral aan te melden bij Mieke. Daarnaast is de herdenking
bij de kerk in Stompetoren de algemene herdenking voor alle kernen in de oude Schermer. Bij deze
dan ook een oproep aan de andere kernen om ook bij deze herdenking aanwezig te zijn.
9. Bezoek college B&W (Sylvester)
Op 12 september kwam het college van B&W langs in Stompetoren voor een rondje. De ronde is
begonnen bij het parkeerterrein aan de Dres, het beoogde terrein voor de voetbalkooi. Daarna is
een bezoek gebracht aan ’t Honk. Tijdens deze ronde door Stompetoren heeft het college de
Dorpsraad gevraagd een inventarisatie te maken bij de verenigingen in Stompetoren ten aanzien
gebruikersbehoefte van verenigingsruimte. Begin januari hebben we de verenigingen in
Stompetoren hiervoor uitgenodigd in het Schermerwapen. De inventarisatie is opgesteld en
gedeeld met de burgemeester. Vanuit de zaal komt de vraag waarom de Uitvaartvereniging niet is
uitgenodigd voor deze inventarisatie. We hebben een inventarisatie gemaakt van de verenigingen
in Stompetoren en hebben de Uitvaartvereniging daarbij helaas over het hoofd gezien, waarvoor
excuses.
10. Dorpshart (Sylvester)
Na de pauze komt het Dorpshart uitgebreid aan bod en zullen de diverse partijen het een en ander
gaan vertellen over de ontwikkelde plannen voor het Dorpshart. Hoewel de Dorpsraad geen
formele partij is in het project, hebben wij ons altijd ingezet voor een groot dorpsplein waar
dorpsactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Maurice Käss van gemeente Alkmaar zal straks
uitvoerig ingaan op de inrichting van het plein. Via Facebook hebben we een oproep gedaan voor
de straatnaam en pleinnaam in het dorpshart. Uit een top 3 voor deze namen, is de voorkeur vanuit
het dorp meegegeven aan de welstandscommissie dat hierover een besluit moet gaan nemen.
11. Rondvraag
- Ben ten Cate oppert een eventuele mogelijkheid van een Cruyff court. Dit is een heel apart traject,
dat naar ons idee niet nodig is. Met het gereserveerde geld moet een goede voetbalkooi te
realiseren zijn.
Verder benadrukt Ben het belang van goede verlichting langs de N243. Ja, we zijn het eens, maar
dit is niet aan de Dorpsraad om het verder op te pakken.
- Jan Nat zou graag inzicht willen hebben in de inventarisatie van de verenigingen. Hij gaat straks
in het Dorpshart een pand neerzetten met ook de nodige zalen die vooral een verenigingsfunctie
dienen. We zullen de inventarisatie, zoals die gedeeld is met de Burgemeester, ook met hem delen.
Rond 20.45 uur wordt de formele vergadering afgesloten. Na een korte pauze geven Maurice Käss
(Alkmaar), Richard de Moel (Quartet projecten) en Richard Nat (Bouwbedrijf Nat) inzage in de concrete
plannen voor het dorpshart: het plein, de horeca, de woningen en de inrichting van het gebied. Helaas
is Dreefbeheer niet aanwezig om toelichting te geven op de super die gerealiseerd zal worden. Streven
is om na de zomervakantie 2018 te beginnen in het gebied en dan zou ongeveer halverwege 2020 het
dorpshart gerealiseerd moeten zijn.
Rond 22.00 uur wordt de bijeenkomst gesloten.
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