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Notulen  
Dorpsraad Stompetoren            
 
 

Jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren  
maandag 28 september in de kerk 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). Vanwege Corona maatregelen is de vergadering dit jaar een 
besloten bijeenkomst voor alleen leden. 
 
Er zijn 30 aanwezigen geteld, inclusief het Bestuur, kunstenaar Michiel Kluiters en Aart Jonker (gemeente 
Alkmaar). 
 
Jaarvergadering Dorpsraad Stompetoren 28 september 2020 
 

1. Opening, huishoudelijke mededelingen 
- Iets na 20.00 uur opent Sylvester de vergadering; 
- Vanwege Corona maatregelen konden we onze jaarvergadering niet zoals gebruikelijk in maart 
houden. Nu de Corona maatregelen langer van kracht blijven, willen wij onze jaarvergadering toch 
organiseren. Nu konden wij bij de jaarvergadering een beperkt aantal mensen toelaten. Om die 
reden hebben we er een besloten bijeenkomst voor alleen leden van gemaakt. We zouden eigenlijk 
in de Stompehoeve zitten, maar die hadden uiteindelijk personele problemen waardoor ze ons niet 
konden hebben. Gelukkig konden we last minute nog terecht in de kerk. 
- De aanwezigen wordt opgeroepen om ons op Social Media te volgen. Zo zijn zij altijd op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen; 
 

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

3. Notulen jaarvergadering 11 maart 2019 
Deze zijn zonder wijzigingen akkoord 

 
4. Financieel Jaarverslag 2019 van de penningmeester 

Mark licht het resultaat en de balans toe.  
- Vorig jaar hebben we een positief saldo van 98 euro gerealiseerd 
- Omdat de Buitenspeeldag niet door kon gaan vanwege het slechte weer, is een deel van de 
subsidie gereserveerd. De kosten die we toch hebben moeten maken zijn natuurlijk wel 
meegenomen.  
- Na reservering is het resultaat -/- 90 euro. Dit wordt opgevangen door het eigen vermogen.  
- Henk van de Streek vraagt hoeveel betalende leden er eigenlijk zijn? Mark geeft aan dat dit er op 
het moment 196 zijn. 
  

5. Verslag 2019 kascontrolecommissie en decharge penningmeester/bestuur 
De kascontrole is uitgevoerd door Jos van der Maas en Eric van Es. Zij hebben de jaarrekening en 
de posten op de balans goedgekeurd. De kascommissie heeft de kas akkoord bevonden en stellen 
voor decharge te verlenen aan het bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord. Jos en Eric 
worden bedankt.  
 

6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie  
Vanuit de zaal melden Chris Maas en Henk van de Streek zich voor de kascommissie voor volgend 
jaar.   
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7. Begroting 2020/ vaststellen contributie  
De begroting is al opgesteld in februari 2020. Ondertussen is natuurlijk al het een en ander door 
Corona gewijzigd. We verwachten over 2020 een klein positief resultaat. We verwachten meer 
inkomsten uit contributies omdat we meer leden hebben en de nieuwe leden ook hogere bedragen 
aan contributie betalen. We stellen voor de minimale contributie op 3 euro te handhaven. Dit is 
akkoord. De bijgestelde verwachting over 2020 is een positief resultaat van 50 euro. 
 

8. Bestuur 2020: 
De taken zijn nog altijd als volgt verdeeld: Sylvester is voorzitter, Mark is Penningmeester, Mieke is 
bestuurslid en Sander is secretaris. Wij blijven ons ook het komend jaar voor Stompetoren inzetten. 
 

9. Activiteiten 2019/2020 
1. Regiegroep/subsidie bewoners initiatief (Sylvester)  
Heeft u een goed idee voor uw wijk, zoals verticaal tuinieren, een picknicktafel in de buurt om 
gezellig aan te eten, een buurt volleybaltoernooi, een mooi kunstwerk maken met andere bewoners 
uit uw buurt of iets anders voor uw wijk, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dus eigenlijk alles 
waarbij de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeterd wordt en/of de sociale samenhang 
binnen een wijk en tussen bewoners versterkt. De Dorpsraad maakt deel uit van een zogeheten 
Regiegroep die aanvragen beoordeelt. Vanuit iedere kern uit de voormalige gemeente Schermer is 
één afgevaardigde. Dorpsraad Stompetoren vervult het voorzitterschap. 
Omgekeerd inzamelen (Sylvester) 
Het uitstel is er lang geweest maar binnen nu en een jaar gaat het toch gebeuren. Doormiddel van 
ondergrondse containers zal het restafval worden verzameld. Ook wordt er waar mogelijk 
aanbiedlocaties voor rolcontainers vastgelegd. De Dorpsraad heeft woensdag 30 september 
hierover een gesprek. Uiteraard zullen we u via onze website en social media op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. Voor nu gaat het alleen om restafval maar wij zijn benieuwd of u wellicht 
ook van uw andere bakken af wilt of juist niet. 
3. Slootenfonds (Sylvester)  
Op 13 november worden de jaarlijkse Slootenfonds-onderscheidingen weer uitgereikt aan een 
vrijwilliger uit elk dorp en aan een vereniging uit de voormalige gemeente Schermer. Dit  vindt 
normaliter plaats in café De Vriendschap in Driehuizen, waar Klaas en Geertje Slooten  vroeger het 
kasteleinsechtpaar waren. Hun nalatenschap vormde de basis voor o.a. het Slootenfonds. Dit jaar 
is nog niet duidelijk hoe de onderscheidingen uitgereikt gaan worden, maar het gaat wel gebeuren. 
Ieder jaar zoeken we naar dé vrijwilliger van Stompetoren en die zetten we dan ook graag in het 
zonnetje. Kent u een echte duizendpoot die zich vrijwillig inzet voor de gemeenschap en op zijn 
minst al enkele tientallen jaren zijn of haar sporen heeft verdiend, dan horen wij dit graag. Ook 
wordt er elk jaar een vereniging onderscheiden en gaat naar huis met een cheque van 500 euro. 
Ook hiervoor geldt dat wij graag een voordracht met onderbouwing van u willen ontvangen. De 
Dorpsraad kiest uiteindelijk een kandidaat.  
4. Buitenspeeldag (Sander)  
Jaarlijks organiseert de Dorpsraad op de 2e woensdag van juni de Buitenspeeldag. Met leuke 
spelletjes en springkussens voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar. Helaas moesten we dat in 
2019 op het laatste moment afzeggen vanwege het slechte weer en dit jaar ging het helaas niet 
door vanwege Corona, maar in 2021 hopen we weer meer dan 200 kinderen te verwelkomen! Lijkt 
het u leuk om als vrijwilliger te helpen op deze dag, laat het ons dan weten. 
5. N243 (Sander)  
De provincie gaat de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn oppakken en verbeteren. De Dorpsraad 
onderhoudt contact met de provincie en wij bezoeken de informatieavonden zodat wij de bewoners 
van Stompetoren kunnen informeren. Het opknappen van de N243 is een groot project dat in 
deeltrajecten zal worden uitgevoerd. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure waarop 
aannemers kunnen inschrijven. Plan is dat de uitvoering in de 2e helft van 2021 start. De 
werkzaamheden zullen ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. 
6. Herdenking 4 mei (Mieke) 
De organisatie hiervan is de verantwoordelijkheid van de gemeente Alkmaar doch de Dorpsraad 
maakt hier deel van uit. Er is altijd een wethouder namens de gemeente aanwezig. In 2019 was dit 
Elly Konijn-Vermaas. Het thema was ‘In vrijheid kiezen’. De lezing werd gegeven door Anja 
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Schouten, politiechef Eenheid NH en oud gemeentesecretaris. In 2020 heeft de bloemlegging 
plaatsgevonden door de Burgemeester en diens echtgenote ivm de Covid-19 pandemie.  
7. Deelname Kunstcommissie Dorpshart Stompetoren (Mieke)  
Gevolgd is de procedure als bedoeld in artikel 4 van de Percentageregeling Alkmaar Kunst 
Openbare Ruimte (PAKOR). De Dorpsraad maakt deel uit van de Kunstcommissie alsmede een 
aantal dorpsbewoners, adviseurs en voorzitter is Aart Jonker, projectmanager Dorpshart. We zijn 
nu zover dat er gekozen is voor een kunstwerk/kunstenaar Michiel Kluiters. Hij is vanavond 
aanwezig en zal zijn idee toelichten. 
8. Parkeren grote voertuigen (Sylvester)  
Parkeren van grote voertuigen is en blijft een heet hangijzer. Het APV zegt dat er geparkeerd dient 
te worden aan de Melkweg en dat binnen de bebouwde kom niet geparkeerd mag worden. 
Omwonenden van de Dres ervaren overlast van de vroege vogels met hun ronkende motoren. Aan 
de Melkweg zijn enkele woningen die het weer vervelend vinden dat er vrachtwagens rijden. 
Ondanks dat het overal gepubliceerd staat, wordt het niet gehandhaafd. De Dorpsraad heeft 
hierover duidelijkheid gevraagd. 
9. Dorpshart (Sylvester) 
De bouw van de supermarkt is momenteel in volle gang en naar verluidt kunt u uw kerstinkopen 
voor 2021 in Stompetoren doen.  
10. Stompetoren-West (Sylvester)  
Een poosje geleden heeft de Dorpsraad een zienswijze ingediend omtrent het op slot zetten van de 
Schermer voor bebouwing met enige omvang. U heeft wellicht al een en ander in de krant gelezen. 
Graag zien we een gezonde mix van woningbouw om zo ook een toekomst voor de huidige 
jongeren te creëren. De provincie is momenteel druk in beraad en komt 5 oktober met een 
uitspraak.  
11. ARHI-gelden (Mark) 
Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met de besteding van de ARHI-gelden. Dit geld is bij de fusie 
met gemeente Alkmaar gereserveerd om voor het dorp een voorziening te creëren voor de 
jongeren. Voor een voetbalkooi is geen plek gevonden in het dorp en daarom zijn we op zoek 
gegaan naar alternatieve besteding. Hiervoor hebben wij een oproep gedaan en daar zijn een 
aantal ideeën aangedragen voor een goede besteding. Dit betreft: 
1) een bijdrage in een voetbalvoorziening op het schoolplein 
2) een bijdrage voor een wandelpad langs het dorp 
3) een bijdrage voor de beweegtuin 
De ideeën zijn voorgedragen aan gemeente en het is nu wachten op besluit tot uitvoering. 

 
10. Michiel Kluiters 

De kunstcommissie Dorpshart heeft het idee van de Amsterdamse kunstenaar Michiel Kluiters gekozen 
om als kunst op het dorpsplein te realiseren. Michiel is vanavond aanwezig en stelt zich voor en 
presenteert zijn idee. 
- tot 1633  stond je hier 4 meter dieper op de bodem van de Schermeer. 
- Hij verdiept zich graag in de context van de plek waar zijn kunst komt te staan. Zo heeft hij zich ook 
verdiept in het plein waar zijn kunstwerk straks komt. Daarnaast moet het hufterproof zijn en 
verplaatsbaar zodat deze met bijvoorbeeld de kermis weggerold kan worden. 
- Het wordt een bank van 10 meter lang: de lange bank 
- In de planken van de bank moeten woorden komen die de historie  van het dorp weergeven 
- Input wordt gevraagd naar historische anekdotes.  
- Woorden die hij al heeft zijn: Neerlandia, Schermer Wapen, Burgerkorrels, Slag bij Rustenburg, Joop 
Doderer, Nico ter Linden, Lintdorp, Kruisdorp, Protestantse kerk 
- Uiterlijk 1 november spreken we af dat we de input vanuit het dorp met Michiel delen.  
  

11. Rondvraag  
Bert Leurs vraagt het woord: 
Hij geeft aan dat de voetbalkooi gelukkig niet doorgaat. Hij heeft gesproken met interim directeur van 
De Wiekslag, Jan Groot (naaste bewoner) en Mark Bleijendaal van de Dorpsraad. In dat gesprek is 
aangegeven dat er prima een pannaveldje kan komen, maar geen grote doelen. Uiteindelijk zijn grotere 
doelen ingetekend. Dit neemt Bert de Dorpsraad kwalijk dat dit niet is gecommuniceerd. Mark geeft 
korte tekst en uitleg. Hij geeft aan dat de communicatie altijd transparant is geweest. De Dorpsraad 
vindt het jammer dat er geen voetbalkooi kan komen op het schoolplein maar een aangepaste versie. 
Chantal Bol reageert dat het fijn zou zijn als er voor de kinderen een mooi schoolplein komt. Hiervoor is 
een petitie gekomen dat door bijna 400 inwoners is ondertekend.  
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Gerard Houtkooper vraagt: Moet er nog over de woorden voor het bankje een commissie komen?  
-> Nee, woorden kunnen gedeeld worden via Mieke. Vervolgens maakt Michiel een keuze voor op het 
kunstwerk. Uiteindelijk zal de kunstcommissie goedkeuring verlenen, maar zal vooral gaan om te 
bewaken dat er geen rare woorden op komen. Eventueel nog een poll via Facebook als er heel veel 
input komt? Als je input deelt, geef dan ook je naam erbij door en een stukje context rond de woorden 
die je indient. 
 
Rond 21.30 uur wordt de bijeenkomst gesloten. 
  


