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Notulen  
Dorpsraad Stompetoren            
 
 

Jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren  
maandag 27 september in de Stompehoeve 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 41 aanwezigen geteld, inclusief het Bestuur, burgemeester Anja Schouten en gebiedsregisseur Ilse 
Kooter (gemeente Alkmaar). 
 
Jaarvergadering Dorpsraad Stompetoren 27 september 2021 
 

1. Opening, huishoudelijke mededelingen 
- Klokslag 20.00 uur opent Sylvester de vergadering 
 

2. Ingekomen stukken voor zover van toepassing op de jaarvergadering  
- Er zijn geen ingekomen stukken. 
- Sylvester geeft een terugkoppeling over de mini-enquête die we eerder hebben gehouden: hoe 
blijft u op de hoogte van onze activiteiten en de ontwikkelingen in het dorp? De meeste mensen 
zien onze informatie via Facebook voorbij komen, maar de website wordt ook steeds beter 
gevonden. Verder informatie die in De Uitkomst verschijnt. Wij willen zelf steeds meer richting 
digitale informatievoorziening. Een voorbeeld hiervan is de uitnodiging voor deze jaarvergadering 
die via e-mail is verstuurd. In reactie op de vraag wat de leden van de Dorpsraad verwachten werd 
aangegeven: 
1) Mensen willen geïnformeerd worden; 
2) dat we dicht bij de inwoners staan; 
3) dat we dicht bij het dorp staan, maar wel als link naar de gemeente 
 

3. Notulen jaarvergadering 28 september 2020 
Deze zijn zonder wijzigingen akkoord 

 

4. Financieel Jaarverslag 2020 van de penningmeester 
Mark licht het resultaat en de balans toe.  
- 2020 is een raar jaar geweest. We hebben een negatief resultaat gehad van € 458 en het eigen 
vermogen is gedaald tot € 401..  
- In 2020 zijn we overgestapt van ABN AMRO naar de Rabobank, vooral vanwege lagere 
incassokosten. Vandaar dat we in die transitie enige maanden dubbele lasten hebben gehad, maar 
die uiteindelijk wel zijn verhaald op de Rabobank. Omdat de overgang zo lang heeft geduurd, 
hebben wij in 2020 geen contributie geïnd.  
- Op initiatief van de groep Beweegtuin is er €5.100 sponsorgeld voor 2 extra attributen gekomen 
van Univé en Abako.  
- De kas is gecontroleerd door de kascommissie.  

  
5. Verslag 2020 kascontrolecommissie en decharge penningmeester/bestuur 

- De kascontrole is uitgevoerd door Chris Maas en Henk van de Streek. Henk ligt de kascontrole 
toe en geeft aan dat de kascommissie akkoord is. 
- Vanuit de leden zijn er geen bezwaren en décharge wordt verleend. 
  

6. Kascommissie 2021 
Henk van de Streek en Chris Maas geven aan ook komend jaar de kascommissie te willen doen 
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7. Begroting 2021 
- Mark stelt voor de contributie te handhaven op het minimum van €3. Natuurlijk zijn grotere 
bijdragen welkom.  
- Elk jaar mislukken enkele incasso’s door nieuwe bankrekeningnummers, door verhuizing etc. 
- Komend jaar worden lagere bankkosten verwacht 
- Er worden geen evenementen verwacht, behalve de jaarvergadering 
- We hebben geen intentie om kapitaal te vergaren; 
- al met al verwachten we voor 2021 een positief resultaat van €140. 
 

8. Bestuur 2021 
- Op dit moment zijn wij met ons 4-en. Eerder heeft Mieke Verhagen aangegeven te willen stoppen 
zodra het dorpsplein is gerealiseerd en dat moment zit er aan te komen. Om deze reden een 
oproep gedaan bij leden om na te denken over een rol in ons bestuur en bij interesse dit bij ons 
kenbaar te maken. 
- Chris Maas heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn voor een rol in ons bestuur en wij zullen 
binnenkort met hem om tafel gaan. Als Chris Maas het bestuur versterkt, wil Benjamin Hollenberg 
de rol in de kascommissie van Chris overnemen.  
- Mieke wordt bedankt voor haar jaren inzet en hiervoor krijgt zij applaus van de aanwezigen. 
 

9. Activiteiten 2020/2021 

1. Regiegroep/subsidie bewoners initiatief (Sylvester)  

Dorpsraad Stompetoren, in de persoon van Sylvester, heeft voorzitterschap van de regiegroep 

‘Schermer’. De regiegroep beoordeelt subsidieaanvragen voor bewonersinitiatieven en honoreren 

deze met een bedrag. Voorbeelden van activiteiten die subsidie toegekend hebben gekregen zijn: 

De Buitenspeeldag in Stompetoren; Zeiluitje in Driehuizen, maar ook kleinschalige buurtactiviteiten. 

2. Slootenfonds (Sylvester)  

Elk jaar worden de 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. Vorig jaar is vanwege de 

Coronapandemie geen uitreiking geweest. Hopelijk dit jaar wel weer. Wij roepen u op om mensen 

die zich al lange(re) tijd belangeloos inzetten voor het dorp te nomineren. Ook kan een vereniging 

worden genomineerd.  

3. Dorpsplein (Sylvester) 

Onze rol hierbij is het geven van advies. Ook is onze mening gevraagd ten aanzien van een aantal 

bruggetjes en hondenuitlaatplekken. 

4. Kunstcommissie (Mieke) 

Een bepaald percentage van het totale bouwbudget is bedoeld voor kunst. Alle partijen (Dreef 

beheer, Bouwbedrijf Nat, Quartet projecten en Dorpsraad is gevraagd om deel te nemen in de 

kunstcommissie. Een oproep in de media voor inwoners heeft nog een deelnemer in de commissie 

opgeleverd: Liset Plugboer. Zijn deelnemers in de commissie het altijd met elkaar eens? Nee, dat is 

zeker niet het geval. 3 kunstenaars zijn uitgenodigd om met een idee te komen voor een kunstwerk 

op het plein. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de lange bank met woorden over Stompetoren. Op 

basis van een hele lijst woorden heeft de kunstenaar een keus gemaakt. Eind oktober wordt het 

kunstwerk geplaatst bij de opening van het plein. 

5. ARHI-gelden (Mark) 

Bij de fusie met Alkmaar is een bedrag opzij gezet om in het dorp een plek voor jongeren te 

realiseren. Hierbij is in eerste instantie gepoogd om een voetbalkooi te realiseren, maar op 

verschillende plekken in het dorp bleek dat niet haalbaar. Om die reden hebben wij een oproep 

gedaan om met andere initiatieven te komen. Diverse initiatieven zijn aangedragen: 

- een initiatief voor upgrade van het schoolplein; 

- een wandelpad langs het SSV terrein; 

- aanvulling op het eerdere initiatief van de beweegtuin; 

- deze lijst is onlangs aangevuld met een initiatief van 2 jonge meiden voor een skatebaan. 

Hierover straks meer. 

6. 4/5 mei viering (Mark) 

Dit jaar is vanwege de Coronapandemie de 4 mei-herdenking digitaal gedaan. Mark heeft samen 
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met de interim burgemeester een krans gelegd en stilgestaan bij de graven van de gesneuvelde 

vliegeniers. Dit is allemaal opgenomen en gemonteerd in de digitale herdenking. Er is ook een 

fietsroute gekomen langs 4/5 mei monumenten. Deze fietsroute is zeer aan te raden! 

 
10. Rondvraag  

Wim Zeilemaker vraagt naar de status ten aanzien van de tandarts. Sylvester geeft aan dat wij hebben 
geprobeerd hierin te bemiddelen, maar het is een geschil tussen de tandarts en de gemeente.  
Carla Spanjaart vraagt of er niet een bepaalde doelgroep wordt gemist door nieuwe manier van 
communicatie. Gezien de verschillende kanalen die we inzetten zien we dat niet. 
Reijer Bakker vraagt naar de paaltjes in de wegversmalling aan de stille kant van de Noordervaart. Zou 
een drempel niet beter zijn? Dorpsraad ziet hier geen rol voor zichzelf. Iedereen kan zelf melding 
maken via 14072 
 

11. Kennismaking nieuwe burgemeester en gebiedsregisseur 
Na een korte pauze komen de nieuwe burgemeester, Anja Schouten, en gebiedsregisseur, Ilse Kooter,  
van gemeente Alkmaar zich voorstellen.  
Allereerst krijgen Aniek en Ev, 2 jonge meiden van 11 jaar, hun idee presenteren en de handtekeningen 
die ze hiervoor hebben opgehaald. Het idee betreft een skatebaan: een plek waar jongeren in de 
leeftijd 11-18 jaar kunnen hangen/bewegen/samenkomen. Aniek en Evy leggen hun idee uit: ze willen 
een skatebaan in plaats van een saaie speeltuin. Dit is leuker voor oudere jeugd. Je blijft trucjes leren, 
gezond en je kan het samen doen met vrienden/vriendinnen, het is socialer. De burgemeester zegt toe 
het idee door te geven aan de verantwoordelijke wethouder en ze neemt de handtekeningen in 
ontvangst.  
Vervolgens stelt Anja Schouten zich voor als burgemeester van de stad Alkmaar en van de dorpen 
daaromheen. Ze kent de Schermer heel erg goed als voormalig gemeente secretaris.  
Wim Zeilemaker vraagt of Alkmaar eigenlijk beleid heeft voor de dorpen in de Schermer? We hebben 
nu namelijk in plaats van een gezondheidscentrum nu een dokterspost gekregen.  
Ook Ilse Kooter stelt zich voor. Zij is sinds 1 september de nieuwe gebiedsregisseur van gemeente 
Alkmaar Oost (Oudorp en de dorpen). Ilse neemt de vraag over beleid Schermer mee en komt er op 
terug.  
Wim Zeilemaker geeft aan dat er geruchten zijn dat ’t Honk wordt omgebouwd tot dorpshuis. Kunt u 
daar iets over vertellen? 
Sylvester geeft aan dat er een nieuwe dorpshuisbestuur is die onderzoekt nu de mogelijkheden voor 
een dorpshuis. Doeko de Vries vult aan dat afgelopen week een nieuwe Facebook-pagina live is 
gegaan. Mirjam Smit vult aan dat José en Tim van ’t Honk een oproep hebben gedaan aan bewoners 
hoe het pand gebruikt zou kunnen worden. Er is een zorg dat er horeca komt. Mirjam Smit legt uit dat 
dat niet het geval is! Doel is dat een dorpshuis en de Horeca (in de Stompehoeve) elkaar juist 
aanvullen/versterken. 
Henk van de Streek geeft aan dat sportverenigingen door Corona het afgelopen jaar een moeilijk jaar 
gehad. Minder activiteiten, dus minder inkomsten en minder subsidie. De huur van de velden wordt wel 
hoger. Gaat gemeente daar iets aan doen? Burgemeester Anja Schouten geeft aan dat dit een politieke 
vraag is voor de wethouder. Verenigingen zijn erg belangrijk en zeker in een dorp als Stompetoren. 
Deze vraag is bij uitstek geschikt voor een verkiezingsbijeenkomst, waar je nieuw subsidiebeleid kan 
aankaarten. 
Benjamin Hollenberg geeft aan dat hij drie meldingen heeft gedaan bij Stadswerk072, maar het wordt 
niet opgepakt/opgelost. Ook de behandeling door medewerkers van Stadswerk is niet goed en zijn 
geen prettige gesprekken. De burgemeester speelt deze vraag meteen door naar Ilse Kooter en die kan 
er achteraan gaan. 
Gerard Houtkooper vraagt waar hij het telefoonnummer van de gebiedsregisseur kan vinden. Ilse 
Kooter geeft aan dat hij op de website van de gemeente kan zoeken op ‘gebiedsteam Alkmaar Oost’. 
Dan komt je op de site van het betreffende gebiedsteam en vind je de benodigde informatie. 
Nelleke Zuijderwijk geeft aan dat de Bovenkruier en Buitenkruier een 30km zone is, maar dat dit door 
de meeste mensen niet wordt nageleefd. Waarom kan hier niet op worden gehandhaafd? Sylvester 
geeft aan dat in de wijken niet kan worden gehandhaafd, maar dat andere maatregelen als drempels 
e.d. kunnen worden geregeld. Jan Nat vult aan dat ook de Oterlekerweg een racebaan is. Hij vraagt de 
gemeente er naar te kijken en er op te reageren. Ilse Kooter reageert dat dit snelverkeer (met name 
Bovenkruier en Buitenkruier) vooral door bewoners zal gebeuren. Spreek elkaar op dit gedrag aan! 
  
 
Rond 21.30 uur wordt de bijeenkomst gesloten en wordt er onder het genot van een drankje nog 
wat nagepraat. 
  


