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Notulen  
Dorpsraad Stompetoren            
 
 

Jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren  
maandag 11 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), Mieke Verhagen (bestuurslid) en Sander Tolk 
(secretaris). Mark Bleijendaal (penningmeester) was ziek en dus verhinderd. 
 
Er zijn 58 aanwezigen geteld, inclusief het Bestuur. 
 
Jaarvergadering Dorpsraad Stompetoren 11 maart 2019 
 

1. Opening, huishoudelijke mededelingen 
- Stipt om 20.00 uur opent Sylvester de vergadering; 
- De kop koffie of thee bij binnenkomst wordt aangeboden door de Dorpsraad. Eventuele overige 
drankjes zijn voor eigen rekening; 
- De aanwezigen wordt opgeroepen om ons op Social Media te volgen. Zo zijn zij altijd op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen; 
- Voor iedereen die nog geen lid is van de Dorpsraad: steun ons en meld u aan als lid. 
Inschrijfformulieren liggen bij entree. 
 

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

3. Notulen jaarvergadering 19 maart 2018 
Deze zijn zonder wijzigingen akkoord 

 

4. Financieel Jaarverslag 2018 van de penningmeester 
Bij afwezigheid van Mark, loodst Sylvester de aanwezigen door het financieel verslag. Zowel het 
resultaat als de balans wordt toegelicht. Inkomsten vooral uit contributies en subsidie. De 
Buitenspeeldag is resultaatneutraal georganiseerd. 

  
5. Verslag 2018 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 stellen 
voor decharge te verlenen aan het bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord. Jos en Marion 
worden bedankt.  
 

6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie  
Aangezien Jos en Marion voor het tweede jaar de kascommissie hebben gevormd, zijn we op zoek 
naar iemand die bij afwisseling de taak op zich wilt nemen. Erik van Es meldt zich hiervoor aan. 
Komend jaar zal Erik van Es, samen met Jos van der Maas de kascommissie uitvoeren.  
 

7. Begroting 2019/ vaststellen contributie  
Voor 2019 wordt meer contributie verwacht uit nieuwe leden onder de nieuwe inwoners. Ook 
vanavond hopen we weer de nieuwe leden te mogen begroeten. Verder zullen we weer subsidie 
gaan vragen bij de gemeente. Ook de Buitenspeeldag is weer in de begroting opgenomen. Over 
2019 is een positief saldo van € 130 begroot. We stellen voor de contributie op 3 euro te 
handhaven. Dit is akkoord. 
 

8. Bestuur 2019: 
De taken zijn nog altijd als volgt verdeeld: 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. 
 

9. Activiteiten 2018/2019 

1. Dorpshart (Sylvester)  

7 Januari 2019 was een mooi moment: de eerste paal van het Dorpshart ging in de grond. Hierbij 

waren veel aanwezigen. Waarbij een ieder positief is dat er eindelijk iets concreets gebeurd. 

Straatnamen Dorpshart (Sylvester) 

Vorig jaar hebben we op Facebook een poll georganiseerd voor de straatnaam en pleinnaam in het 

nieuwe dorpshart. Hier is massaal op gereageerd. De straatnaam en pleinnaam met meeste 

stemmen is voorgelegd aan de straatnaam-commissie van de gemeente Alkmaar. Die vonden dit 

een super-initiatief en hebben de straatnaam en pleinnaam geaccordeerd! 

3. Dorpsplein (Sylvester)  

Er is sprake van geweest om de pinautomaat te verplaatsen naar Dorpshart. Maar met de 

plofkraken tegenwoordig, is het beleid niet meer om de pinautomaten bij winkels te plaatsen onder 

woningen. Burgers mogen niet in gevaar worden gebracht. Conclusie is dat de pinautomaat blijft 

waar die is. De bestaande pinautomaat is overdag geopend en gaat tussen 0.00 uur en 6.00 uur op 

slot. 

Verder heeft de gemeente Alkmaar een potje geld beschikbaar voor een kunstwerk op het plein. 

Hierover zal binnenkort een vergadering worden georganiseerd met de kunstcommissie Schermer. 

We hebben nog recht op een gouden Duif van de gemeente. Deze is echter helaas gestolen.  

De brievenbus zal verplaatst gaan worden naar het nieuwe plein. 

4. Speeltuintje Noord (Sander)  

Twee jaar terug hebben de kinderen van groep 8 een nieuw idee ingediend voor het speeltuintje 

aan de Bovenkruier. Dit vond het college van B&W zo’n goed initiatief, dat ze het tot uitvoering 

hebben gebracht. Daarbij was echter nog niet aan de afwatering en de veiligheid gedacht. In de 

zomer van 2018 is de drainage onder het speeltuintje geregeld, zodat grote plassen tot het 

verleden behoren. Tevens is er een hek om het speeltuintje geplaatst, zoals ook andere 

speeltuintjes in het dorp een hek kennen. Dit om te voorkomen dat spelende kinderen uit het niets 

de straat op rennen. 

5. Dodenherdenking (Mieke)  

Ook in 2018 is er weer een dodenherdenking in Stompetoren geweest, inclusief stille tocht van het 

Schermerwapen naar het monument bij de kerk. Deze herdenking is niet mogelijk geweest zonder 

de inzet van gemeente Alkmaar (Karin Ossebaar en Elles Eikenaar) en vrijwilligers: 

- Cees Appel (Fanfare); 

- Kevin Stam (t Honk); 

- José Buitendijk (t Honk); 

- Rob van Splunter (koster); 

- Remon Buitendijk (jongeren Schermerhorn). 

6. Slootenfonds (Sylvester) 

Iedereen wordt weer opgeroepen om een vrijwilliger voor te dragen. Let op dat deze vrijwilliger wel 

een lange staat van dienst dient te hebben. Voor de vrijwilliger is er erkenning dmv een oorkonde 

en natuurlijk eeuwige roem. Ook kunnen verenigingen weer voorgedragen worden. De vereniging 

uit de Schermer die wordt verkozen krijgt een cheque van € 500, wat natuurlijk leuk is voor de 

clubkas.  

Dit jaar is namens Stompetoren Dick Blokker in het zonnetje gezet. Hij was 25 jaar lang de 

beheerder van de Pullelat en sinds dit jaar gestopt. Uitreiking is altijd een feestelijke avond in 

november.  

7. De dag van het bewonersinitiatief (Sylvester)  

Dit jaar is uit veel inzendingen onder andere het idee van Peter Plugboer gehonoreerd met een 

cheque van €4.000. Peter heeft het idee ingediend om een geluidsinstallatie voor dat geld aan te 

schaffen, dat vervolgens door alle verenigingen in het dorp is te gebruiken.  

Ook andere bewonersinitiatieven kunnen rekenen op subsidie. Deze aanvragen komen via de 

regiegroep binnen en worden vanuit de regiegroep toegewezen. Mensen met een goed idee, en die 

subsidie willen aanvragen kunnen hiervoor alle benodigde informatie vinden in een apart hoofdstuk 

op de website van de Dorpsraad Stompetoren. 
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8. Buitenspeeldag (Sander)  

13 juni 2018 was het weer de nationale Buitenspeeldag en ook dit jaar deed Stompetoren daaraan 

mee. Het was weer een leuke middag met ruim 200 spelende kinderen! Dit jaar hadden we naast 

diverse spelletjes een grote stormbaan in de straat staan en die is intensief gebruikt! Deze middag 

is niet te organiseren zonder de hulp van vrijwilligers: 

- Hilda Crotjée – voor hulp bij spelletjes; 

- José Buitendijk – voor hulp bij spelletjes; 

- Natilja Liefting – voor hulp met boodschappen, limonade en snoepvoorziening; 

- Roberto en Chantal Scarparo – voor stroomvoorziening en hulp bij spelletjes; 

- Arvid van der Tol – voor hulp bij spelletjes en EHBO; 

- ’t Honk – voor het lenen van de spelletjes; 

- L!nk projecten – voor regelen vergunning en straatafzetting 

Komend jaar vindt de Buitenspeeldag plaats op woensdag 12 juni. Ook dit jaar hopen we weer te 

kunnen rekenen op de inzet van vrijwilligers! 

9. N243 (Sander) 

Helaas op dit gebied weinig voortgang. De werkzaamheden zullen worden opgepakt nadat de 

Leeghwaterbrug klaar is. Gedurende 2018 was ons ter ore gekomen dat geluidsarme asfalt en stilte 

roosters  niet meer waren opgenomen in het project. Dit hebben we gecheckt bij de provincie en die 

hebben dit gerucht ontkracht. 
10. Voetbalkooi (Sylvester)  
De voetbalkooi moet er komen, maar waar. Dat is wellicht een goede vraag voor na de pauze aan 
de wethouder. 

 
10. Rondvraag  

- De kapper van Karé vraagt waarom de brievenbus wordt verplaatst. Geldt dit ook voor de glasbak 
en textielbak en de viskar? 
=> De glasbak en textielbak komen straks ondergronds op het nieuwe dorpsplein. Ook is daar plek 
voor de viskar 
- Gevraagd wordt wat er met ’t Honk gaat gebeuren? 
=> ’t Honk blijft waar het zit. Het pand is onlangs nog goedgekeurd. 
- Gevraagd wordt war er met het Smikkelpaleis gaat gebeuren? 
=> Door omstandigheden is het nu gesloten. De vergunning loopt door tot realisatie van het 
dorpshart. In het nieuwe Schermerwapen is eventueel plek voor een fastfood-deel. 

 
Rond 20.40 uur wordt de formele vergadering afgesloten. Na een korte pauze komt wethouder Van Zon 
zich voorstellen. Het verslag van deze vraag&antwoord sessie is als bijlage toegevoegd aan de 
notulen. 
 

Kennismaking weth 

Van Zon Dorpsraad jaarvergadering 20190311.docx
 

 
Rond 22.00 uur wordt de bijeenkomst gesloten. 
  


