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Inleiding 

Van 2016 t/m 2019 hebben twaalf dorpsgesprekken in Scharwoude, Hensbroek, Zuidermeer, 

Berkhout/ Bobeldijk, Ursem, Obdam (2 maal), De Goorn, Avenhorn, Oudendijk, Spierdijk en 

Grosthuizen plaatsgevonden. De dorpsgesprekken bij alle dorpskernen zijn hiermee afgerond. 

 

Dit overzicht bevat de eindrapportage van de dorpsgesprekken in Koggenland. Op hoofdlijnen komt 

dit neer op de eindresultaten en opbrengst van de dorpsgesprekken, aanbevelingen en laatste stand 

van zaken van de doe-teams. 

 

Financiële stand van zaken 
  Doel Budget Toegewezen budget 

Vitaliteitsbudget € 1.000.000   

IJsclub Scharwoude  € 5.000 

Skeelerbaan Hensbroek  € 20.000 

Groen Berkhout, fase 1  € 25.700 

Energie Neutraal Berkhout, onderzoek  € 2.000 

Belevingstuin Berkenhof Berkhout  € 8.000 

Opknappen van 5 locaties doe-team Groen Ursem, 

fase 1 

 € 7.700 

Doe team Groen Berkhout   € 17.271 

Natuurspeeltuin Berkhout  € 9.300 

Berkhout, picknickbank Grootweg  € 4.150 

Mijmerbankje / herdenkingsmonument Ursem  € 5.500 

Dorpsplein Doe-team Obdam, onderzoek  € 5.800 

Opknappen van 5 locaties doe-team Groen Ursem, 

fase 2 

 € 29.750 

Doe-team Avenhorn openbaar groen voor het 

opknappen van vier groenlocaties in Avenhorn.  

 € 16.500 

Restant € 843.329 € 156.671 
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Resultaten en opbrengst 
Via het voeren van dorpsgesprekken is het doel bereikt om per dorp een gezamenlijk beeld te 

vormen en initiatieven te starten als bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen. De 

dorpsgesprekken blijken een prima vorm van inwonerparticipatie om met inwoners in contact te 

komen en te vragen of mensen tevreden zijn in hun dorp. Het college is tevreden over het feit dat 

de inwoners via de dorpsgesprekken zich uitspraken over hoe trots men op hun dorp is, dat 

inwoners kansen zien om via eigen initiatief met hulp van de gemeenten nieuwe ideeën te lanceren 

en op te starten. 

 

Door de dorpsgesprekken zijn inwoners meer betrokken bij hun dorp, zijn ze samen als doe-teams 

met de gemeente aan de slag gegaan en hebben we veel bereikt. De dorpsgesprekken helpen bij 

een intensieve bijdrage van inwoners aan hun dorpen en helpen het gemeentebestuur en de 

organisatie om faciliterend hun diensten te verlenen aan de inwoners. De dilemma’s over niet 
haalbare moeilijk realiseerbare initiatieven zijn met de gemeenteraad en de doe-teams gedeeld. In 

gesprek blijven hierover was het advies.  

 

De dorpsgesprekken blijken een mooi en praktische vorm van inwonersparticipatie op te leveren. 

Uiteraard blijft het een uitdaging om zoveel mogelijk inwoners uit alle leeftijdsgroepen 

geïnteresseerd te krijgen in een gesprek over hun dorp met elkaar en het gemeentebestuur. 

 

Afronding 
 De eindrapportage, het overzicht van de resultaten van de dorpsgesprekken en een aantal 

aanbevelingen vormen de basis voor behandeling door de gemeenteraad. 

 In afwachting van het bepalen van een vervolg op de dorpsgesprekken blijft een aanspreekpunt 

voor de huidige doe-teams actief. 

 

Aanbevelingen 
De aanbevelingen op basis van de eindrapportage betreffen: 

 De eindrapportage dorpsgesprekken als basis gebruiken voor een eventueel vervolg met een 

raadsopdracht/ taskforce “Vitaal Koggenland”; 
 In afwachting van een vervolg op de dorpsgesprekken en inwonersparticipatie het middel 

dorpsgesprekken inzetten voor het bespreken van thema’s met inwoners.  
 De gemeenteraad voor te stellen het budget “Vitaal Koggenland” beschikbaar te houden voor 

initiatieven uit de dorpen en de doe-teams.  

 Het borgen van het proces en de organisatie (aanspreekpunt) rondom huidige en nieuwe doe-

teams binnen gemeente Koggenland; 

 Waar nodig anticiperen op eventuele wetgeving voor verplichte participatie met inwoners (‘Right 
to Challenge”); 

 Borgen van het instrument inwonersparticipatie voor gemeente Koggenland. 
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Laatste stand van zaken Doe-teams 
Klik hier voor de webpagina’s met het totaal aan vorderingen van de doe-teams. 

 

De doe-teams in de groene cellen hieronder  zijn afgerond, opgeheven of bij een ander doe-team 

aangesloten. 

 

Avenhorn 

Doe-team Stand van zaken 

Dorpshuis  De doe-teamleden hebben aangegeven niet verder te willen gaan met het 

initiatief om te komen tot een Buurthuis/ Dorpshuis binnen De Goorn/ 

Avenhorn. Het doe-team is opgeheven. 

Dorpsbos  Doe-team leden uit Avenhorn zijn bij doe-team Dorpshuis De Goorn 

aangesloten. Ook ijsclub De Goorn maakt onderdeel uit van het doe-team 

(i.v.m. wens ijsbaan in dorpsbos). 

 Lees de stand van zaken via doe-teams De Goorn 

Openbaar groen 

(schouwronde) 

Om het woongenot van de inwoners te verhogen én de uitstraling van 

Avenhorn te verbeteren wil doe-team Avenhorn openbaar groen de openbare 

ruimte in Avenhorn verfraaien. Doe team Avenhorn openbaar groen heeft 

een schouwronde gehouden van het openbare groen in Avenhorn en diverse 

opknappunten benoemd.  

 

Het College van B&W stelt ongeveer € 16.500,- beschikbaar aan het initiatief 

van doe-team Avenhorn openbaar groen voor het opknappen van vier 

groenlocaties in Avenhorn. Een prachtig resultaat van doe-team Avenhorn 

openbaar groen.  

De inspanning en input van het doe-team zorgt er namelijk voor dat 

Avenhorn er binnenkort nog mooier op wordt! 

Recreatie & 

activiteiten 

Het doe-team Recreatie en Activiteiten uit het dorpsgesprek Avenhorn focust 

zich vooral op de speeltuin aan de Regenboogforel. 

 
  

https://www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie/dorpsgesprekken_43412/
https://www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie/doe-teams-de-goorn_43832/
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Berkhout 

Doe-team Stand van zaken 

Beleeftuin Berkenhof De eerste fase van de beleeftuin, die met behulp van een gemeentelijke 

bijdrage tot stand is gekomen, is afgerond. De tweede fase wordt zonder 

gemeentelijke bijdrage tot stand gebracht.  

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen: eerste fase van de beleeftuin Berkenhof staat in bloei. 

Verkeer en 

dorpsplein voor Café 

De Ridder 

Het college heeft besloten de voorgestelde aanpassingen van de kruisingen 

niet uit te voeren. De overwegingen hierbij zijn uitvoerig besproken met het 

doe team. Het doe-team heeft naar aanleiding van het besluit zichzelf 

opgeheven. 

Groen in Berkhout Versie 2.0 

Doe team Groen 2.0 ziet verbetering in het groen onderhoud in Berkhout. 

Het doe-team is bijvoorbeeld tevreden over de schoffel werkzaamheden en 

snoeien en aanplanten van vakken in 2018. 

Het doe-team heeft voor 2019 de volgende verbeterpunten voor openbaar 

groen in Berkhout geïnventariseerd: 
 Op 2 locaties rozen stuiken ruimen en vervangen door nieuwe beplanting 
 In verschillende plantvakken beplanting opvullen, die door de droogte 

verloren zijn gegaan. Dit plan wordt uitgevoerd. 
 Op een aantal locaties vergaande snoeiwerkzaamheden verrichten, om 

ruimte te maken en beter zicht op de locaties te krijgen en zo nodig 
nieuwe aanplant te plaatsen. 

 Planvorming voor stroken met bloemen in het Lijsbeth Thijspark zoals dat 
eerder was, met sterkere bloemsoorten die voor meerdere jaren weer 
fleurig terug komen. Dit plan wordt dit voorjaar uitgevoerd. Dit maakt 
onderdeel uit van grootschaliger project creëren 16 locaties met 
bloemrijke stroken. 

 Planvorming voor renoveren van het bosgebied bij de tennis, zodat het 
beter te onderhouden is en vriendelijker wordt om als wandelaar te 
gebruiken. Dit is een omvangrijk project en wordt nog opgestart; planning 
najaar 2019. 

 

Deze verbeterpunten zijn door het doe-team met de gemeente op locatie 

bekeken. Voor verbetering van geïnventariseerde gebieden stelt de gemeente 

een plan van aanpak op. 

 

Versie 1.0 

De groenlocaties zijn succesvol opgeknapt. Het project is het 1e kwartaal van 

2018 afgerond; de werkzaamheden voor het doe-team versie 1.0 afgerond. 
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Doe-team Stand van zaken 

Jeugdvoorzieningen Roetsjen van de kabelbaan, ontdekken, spelen met water en via de 
touwbruggen naar het eiland. Dit kan allemaal in de nieuwe natuurspeeltuin 
van Berkhout: Buitenholle! De natuurspeeltuin, gerealiseerd op initiatief van 
het doe-team Jeugdvoorzieningen Berkhout, is woensdag 11 juli 2018 
feestelijk geopend. 

Daarnaast zet het doe-team zich in om de bestaande speeltuinen in Berkhout 
(aan de Burgemeester de Voslaan, Berkenlaan en Bruggevaart) op te 
waarderen. Hiervoor wordt nog een plan uitgewerkt. 

Dorpskern Bobeldijk Alle activiteiten voor dit doe-team zijn met onderstaande punten afgerond. 

 

Grond nabij spoorwegovergang 

Een hondenpension heeft het stukje grond aan het begin van Bobeldijk 

aangekocht en knapt het nu op. 

 

Boteninlaatplek 

Voor de boteninlaatplek kunnen de inwoners van het doe-team contact met 

gemeente Medemblik en het HHNK opnemen. Dit onderwerp wordt binnen 

het Koggenlandse doe-team gesloten. 

 

Bankje 

Onder winterse omstandigheden is het bankje aan de Grootweg officieel in 

gebruik genomen. 

 

Afbeelding van het nieuwe bankje met doe-teamleden en enkele buren. 
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Doe-team Stand van zaken 

Gezondheidscentrum Het doe-team onderzoekt de mogelijkheden van de zorgverlening in 
Berkhout in de nabije toekomst. De gemeente biedt het doe-team, binnen de 
wettelijke kaders, haar medewerking aan het initiatief, zoals het zoeken naar 
een geschikte locatie. 

In overleg met de gemeente wordt gekeken of er een geschikte locatie 
gevonden kan worden. Vervolg voor het doe-team is het vinden van 
enthousiaste zorgverleners die zich in een huisartsenpraktijk / 
gezondheidscentrum in de kern Berkhout willen vestigen. 

Koggenland Energie 

Neutraal 

Het doe-team heeft zich omgevormd tot de werkgroep Koggenland Energie 
Neutraal. Dit doe-team heeft onderzoek gedaan naar het plaatsen van 
zonnepanelen op Dorpshuis De Ridder. Het plaatsen van zonnepanelen op 
Dorpshuis De Ridder lijkt onhaalbaar. Het doe-team zet zich daarom meer in 
op bewustmaking van energievraagstukken. Ook willen ze graag ervaringen 
delen. Om dit meer gestalte te geven zijn ze bezig een eigen website op te 
zetten en verder zijn ze op zoek naar uitbreiding van het doe-team. De 
gemeente faciliteert het doe-team. 

Diverse opbrengsten Opbrengsten uit dorpsgesprek Berkhout zijn ook: 

 stoep toegankelijk maken/houden voor rolstoelen, rollators, 

kinderwagens 

 misbruik van glasbak door business aanpakken. 

Deze opbrengsten worden binnen doe-team 'Verkeer en dorpsplein' 

behandeld. 
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De Goorn 

Doe-team Stand van zaken 

Dorpshuis De doe-teamleden van hebben aangegeven niet verder te willen gaan met 
het initiatief om te komen tot een Buurthuis/ Dorpshuis binnen de Goorn/ 
Avenhorn. Het doe-team is opgeheven. 

Dorpstuin Opstarten. Er is meermaals contact gezocht, maar geen reactie van de 

inwoners uit het doe-team ontvangen. 

Dorpsbos Doe-team leden uit Avenhorn zijn bij doe-team Dorpshuis De Goorn 

aangesloten. Ook ijsclub De Goorn maakt onderdeel uit van het doe-team 

(i.v.m. wens ijsbaan in dorpsbos). 

Verkeer en Veiligheid Opstarten 

Oeverzwaluwwand In 2016 en in 2017 hebben oeverzwaluwen genesteld in zandhopen langs de 
Jaagweg/Braken. 

Het gewenste resultaat van het doe-team is een permanente of mobiele 
oeverzwaluwenwand. Daarnaast wil het doe-team graag kennis over 
verschillende zwaluwsoorten delen. 

De deelnemende inwoners van het doe-team dragen zorg voor contacten met 
natuurvereniging KNNV, het verzamelen van ervaringen met andere 
oeverzwaluwenwanden en vinden van een goede "nestlocatie”. 

De gemeente faciliteert de inwoners in het doe-team. Denk daarbij aan het 
zoeken naar de juiste contacten en uitzoeken van eigendomssituaties van 
mogelijke locaties. Ook heeft de gemeente zich bereid verklaard, om een 
eventueel in te dienen budgetaanvraag voor dit project te beoordelen op 
basis van door de raad gestelde criteria. 
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Grosthuizen 

Doe-team Stand van zaken 

Sport, spel en 
recreatie 

De inwoners van Grosthuizen hebben behoefte aan meer sport, spel en 
recreatie faciliteiten voor Grosthuizen en omgeving. Het doe-team heeft vijf 
punten waar ze aan willen werken of aan willen bijdragen: 
1. Strandje bij het IJsselmeer; 
2. Opwaarderen schoolplein; 
3. Opwaarderen Trapveld; 
4. Mountainbike route door Koggenland en omgeving; 
5. Vaarroute door Koggenland. 
 
Het doe-team levert ideeën om meer sport, spel en recreatie faciliteiten 
voor Grosthuizen en omgeving te realiseren en denkt actief mee bij de 
uitwerking hiervan. 
Het doe-team heeft reeds een aantal verbeterpunten opgesteld. Daarnaast 
zullen ze verbeterpunten/ wensen ophalen bij de school, ouderraad, 
leerlingenraad, beheerders dorpshuis enz. 
De gemeente is nodig voor contactgegevens van andere doe-teams en 
organisaties, middelen, vergunningen, advies en realisatie. 

Dorpsverfraaiing De inwoners van Grosthuizen hebben behoefte aan een schoner, mooier en 
aantrekkelijker dorp voor hun inwoners, fietsers en wandelaars. Het doe-
team wil de bermen graag aantrekkelijker en schoner maken, het 
dorpsbosje zonder bereklauwen bereikbaar maken en informatie borden 
plaatsen. 
Het doe-team gaat aan de slag om zelf vuil te rapen, geeft aan welke 
stukken berm geschikt zijn voor het zaaien van bloemenzaad en wil helpen 
met het zaaien. De gemeente is nodig voor middelen, advies en realisatie. 

Stimuleren dorpshuis Opstarten 
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Hensbroek 

Doe-team Stand van zaken 

Verkeer Hensbroek ervaart al jaren overlast van (landbouw)verkeer wat te snel rijdt. Er 
zijn reeds aanpassingen gedaan, desondanks blijft de overlast van snel 
rijdende trekkers. In een onderzoek door de gemeente is de huidige situatie 
beschouwd. De resultaten uit het onderzoek geven aan dat het maximaal 
mogelijke reeds is behaald. 

Besloten is om de situatie te laten zoals deze nu is. Als er specifieke locaties 
voor verbeteringen zijn, kan hier natuurlijk wel op ingezoomd worden. 

Het doe-team is hiermee opgeheven. 

Kleinschalige 

woningbouw 

De eerste keuze voor een woningbouwlocatie in Hensbroek is de kerklocatie 
aan de Burgemeester Kooimanweg. Er is een plan opgesteld met een mix van 
koop- en huurwoningen. Tijdens een inloopavond op 18 februari 2019 is dit 
plan gepresenteerd aan omwonenden en andere belangstellenden. De 
grondeigenaar beraadt zich over de gemaakte opmerkingen. De Woonschakel 
werkt op dit moment aan een woningbouw plan op de kerklocatie. De locatie 
zit nu in het reguliere woningbouwproces. Het doe-team is opgeheven. 

 

Afbeelding van de kerklocatie aan de Burgemeester Kooimanweg in 
Hensbroek 

Jeu-de-boules baan Gewenste aanpassingen zijn gerealiseerd. Doe-team activiteiten zijn 

afgerond. 

Skeelerbaan Onder grote belangstelling is op zondag 25 juni 2017 de Koggenwaardbaan 
geopend in Hensbroek. De opening werd verricht door wethouder Caroline 
van der Pol en meervoudig marathon kampioen Mariska Huisman. De 
Koggenwaardbaan is gerealiseerd dankzij de samenwerking tussen IJsclub 
Hensbroek, IJsclub Ursem en HSC De Draai. Inmiddels wordt de baan volop 
gebruikt voor trainingen en op de openingsdag vonden er wedstrijden plaats. 
Ook was er een luchtkussen aanwezig voor de kinderen en kon er onder 
begeleiding worden geoefend met skeeleren. Voor de aanleg van de 
skeelerbaan op de plek van de ijsbaan, heeft de gemeente een bijdrage 
geleverd van 20.000 euro. Dit omdat de baan een positief effect oplevert voor 
de leefbaarheid van Hensbroek. 

 

http://www.dewoonschakel.nl/
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Obdam 

Doe-team Stand van zaken 

Woongemeenschap 

Obdam  

Bekijk de informatie van het doe-team voor de laatste stand van 
zaken:Obdammerhof - de volgende fase - Rotonde februari 2019.pdf 

 

 

 

 

Afbeelding: geïnteresseerden bekijken op de informatieavond de locatie 
Obdammerhof 

Kunst en cultuur Opstarten 

Natuurspeeltuin De inwoners van Obdam hebben behoefte aan een natuurspeeltuin. Het doe-
team helpt graag om een natuurspeeltuin in Obdam te realiseren. 

Het doe-team onderzoekt mogelijke locaties voor een natuurspeeltuin. De 
inwoners van het doe-team worden bij de ontwerpen voor de natuurspeeltuin 
betrokken. De gemeente faciliteert het doe-team. 

Recreatie Opstarten. Er is meermaals contact gezocht, maar geen reactie van de 

inwoners uit het doe-team ontvangen. 

Duurzaamheid Doe-team Duurzaamheid Obdam ontwikkelt een richting om duurzaamheid 
van Obdam centraler te plaatsen. Om duurzaamheid centraler te plaatsen 
verzamelt het doe-team kennis en mogelijkheden over het onderwerp. Als 
resultaat werkt het doe-team aan bewustwording van bewoners, bijvoorbeeld 
door het ontwikkelen van een pamflet met de ambities van het doe-team. 
Daarnaast streeft het doe-team naar strakkere emissie eisen voor nieuwbouw 
en gezamenlijke ontwikkeling van zonnepaneelvelden. Inwoners van het doe-
team dragen onderwerpen aan en schatten het belang en haalbaarheid voor 
Obdam in. De gemeente faciliteert het doe-team. 

Tuindersweide / 

openbaar groen 

inrichting 

Ontwikkelaar Vos en gemeente Koggenland hebben opdracht gegeven voor 

het maken van een stedenbouwkundig plan. In het proces voor het maken 

van het stedenbouwkundig plan is ook participatie opgenomen. Naar 

verwachting zal het concept in het voorjaar van 2019 besproken kunnen 

worden met het doe-team. 

Werkgelegenheid Opgeheven 

Dorpsplein Lees de nieuwsbrief van het doe-team: “Ontwikkelingen van het 
Ontmoetingsplein. “ 

Verkeer en veiligheid  Doe-team Verkeer heeft een fietstocht gemaakt langs oude en nieuwe 
verkeerssituaties in Obdam. Er zijn vragen gesteld bij de definitieve 
aansluiting op de N23 Westfrisiaweg en aansluitende straten. Daarnaast heeft 
het doe-team vastgesteld dat sommige verkeerssituaties beter kunnen: 

 Paaltjes weg in de Dorpstraat, zodat het trottoir beter beloopbaar is. 

 Voorrangskruisingen in 30km-zone opheffen. 

 Situatie Dorpstraat-Lutkedijk (richting Opmeer) verbeteren. 

Hieronder volgt een toelichting op de verkeerssituaties. 

https://www.koggenland.nl/document.php?m=91&fileid=62365&f=5ab43ba60f3c9a267740977648bc4df2&attachment=0&c=31507
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Doe-team Stand van zaken 

Paaltjes weg 

De gemeente heeft voorgesteld om de paaltjesactie gedoseerd uit te voeren. 

De gemeente stelt o.a. voor om langs onderstaand wit hek, tegenover de 

Deen, niet alle paatjes weg te halen, maar om-en-om te laten staan. De 

tussenafstand is dan ongeveer 8 meter. Voetgangers kunnen elkaar 

gemakkelijker passeren, zonder al te veel risico op parkeren op de stoep. 

Wanneer meer palen worden weggehaald, neemt het comfort voor de 

voetganger toe, maar ook het risico op blokkade door auto’s. 
 

 
Afbeelding: situatie tegenover de Deen in Obdam 

 

Voorrangskruisingen in 30km-zone opheffen 

Doe-team Obdam vroeg om op de kruising Dorssptraat-Burgemeester de 

Boerlaan de voorrang op te heffen. De kruising ligt in een 30km-zone en daar 

wordt als regel de voorrang niet geregeld. Het voorstel van het Doe-team is 

uitgevoerd. Ter aanvulling is er een bord opgehangen dat rechts voorrang 

heeft. 

Afbeelding: nieuwe situatie gerealiseerd van de Dorpsstraat in Obdam 

Situatie Dorpstraat-Lutkedijk 

De kruising Lutkedijk 30km is in beheer bij het Hoogheemraadschap en zij 

kiest ervoor e.e.a. pas aan te passen wanneer de kruising aan groot 

onderhoud toe is. Dat is voorlopig nog niet het geval. De huidige situatie zal 

wel een paar jaar zo blijven. De gemeente heeft aan de bebording kritisch 

bekeken en verbeterd waar dit mogelijk was.  
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Oudendijk 

Doe-team Stand van zaken 

Doe-team Oudendijk: 

 Tegengaan van 

zwerfafval 

 Leuker maken van 

speelvoorzieninge

n voor kinderen 

 Dorpsverfraaiing 

(o.a. mooier 

maken van 

straatverlichting, 

verrijken van het 

groen en het 

beter benutten 

van 

karakteristieke 

gebouwen zoals 

de monumentale 

kerk) 

De inwoners van Oudendijk willen de leefbaarheid in het dorp Oudendijk 

verbeteren, met name via esthetische aanpassingen. Volgens het doe-team 

dient het dorp, binnen de realistische mogelijkheden, haar schoonheid weer 

terug te krijgen. Dit zal mede resulteren in schonere leefomgeving op lange 

termijn. 

Gewenste resultaten waar het doe-team mee aan de slag gaat staan 

hieronder opgesomd. Van de voorgestelde resultaten zijn er aan aantal waar 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) eigenaar van is, 

daarbij ligt de bevoegdheid ook bij HHNK. 

 

 Verfraaiing betonnen waterkering d.m.v. bermmixen/bloemzaaisels 

alsmede het leggen van grastegels (meer) langs de berm. Is niet van 

Gemeente Koggenland maar van HHNK. Doe-team is in contact gebracht 

met HHNK. 

 Plaatsen van nostalgische lantaarnpalen met ledverlichting langs Dorpsweg 

en Slimdijk wordt onderzocht. 

 Plaatsen van onderhoudsarme en duurzame (hufterproof) zitbanken bij de 

zgn. “Zwembrug” (brug t/h van de Lange Weide) alsmede langs het 
Buutschoterpad t/h de tweede brug tussen Oudendijk en Grosthuizen. Er is 

door de gemeente contact opgenomen met HHNK voor brug Lange Weide 

Voor het Buutschoterpad gaat de gemeenten voorstellen om een bank te 

plaatsen. 

 Plaatsen van afvalbakken (herplaatsen na verwijdering vorig jaar) bij de 

“Zwembrug”. Is in eigendom van HHNK. Voorstel om doe-team in contact 

te brengen met HHNK. 

 Plaatsen van snelheidsindicator aan weerszijde van het dorp (de 

welbekende J of L). Is voor HHNK. Voorstel om doe-team in contact te 

brengen met HHNK. 

 Milieueducatie met lokale jeugd. 

 Opknappen speeltuin in de Lange Weide d.m.v. plaatsen van extra (leuke!) 

en modernere speeltuigen. 

De inwoners van het doe-team pakken de plannen op. Waar mogelijk worden 

vrijwilligers gevraagd ten behoeve van zelfwerkzaamheid. Het doe-team 

vraagt de gemeente om hulp bij budget, techniek, management en netwerk. 
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Scharwoude 

Doe-team Stand van zaken 

Verkeer De ontsluiting van het melkveebedrijf van de familie Dijkshoorn op de 
IJsselmeerdijk (Kampstraat 35) is gerealiseerd. Door de nieuwe uitweg en de 
adreswijziging wordt het dorp ontzien van het zware landbouwverkeer. De 
uitrit is al bruikbaar echter i.v.m. de te verwachten zetting zal de definitieve 
asfalt laag pas in mei 2019 worden aangebracht. 

 

Afbeelding van de graafwerkzaamheden bij de IJsselmeerdijk  

De acties voor dit doe-team zijn afgerond. Het doe-team is hiermee 
opgeheven. 

Strand aan 

Markermeer 

De werkgroep Scharwoude heeft vlak na het dorpsgesprek een overleg gehad 

met de gemeente over het buitendijks gebied bij Scharwoude en de invulling 

van een strand. Het leidend voorwerp op deze locatie is de dijkversterking 

door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Omdat er 

vanuit de werkgroep Scharwoude, maar ook vanuit de werkgroep 

IJsselmeerdijk vraagtekens gezet zijn bij het plan dat er nu ligt ten aanzien 

van de dijkverzwaring, wil men eerst kijken of het huidige plan kan worden 

aangepast. Gesprekken met beide werkgroepen tussen de Alliantie, het 

HHNK, de gemeente en de provincie zijn op dit moment in volle gang. Het 

doel is om draagvlak te creëren voor het dorp, maar ook voor de 

omwonenden van de IJsselmeerdijk. Met het doe-team is afgesproken dat de 

recreatieve invulling, inclusief strand, van de nieuwe situatie wordt besproken 

als het ontwerp van de dijkversterking definitief is. 

Meldpunt verzoeken Gewenste aanpassingen zijn gerealiseerd. Overige punten worden binnen 

herinrichting opgenomen. 

 
  



 

  

OVERZICHT DORPSGESPREKKEN 

 

 

Blad  

15 van 18  D19.003558 

Spierdijk 

Doe-team Stand van zaken 

Visie 

voorzieningenbehoud 

Na dorpsgesprek Spierdijk is het Doe-team “behoud voorzieningen” een 
aantal keer bij elkaar geweest. Na het oriënterende gesprek met de 

gemeente wordt nagedacht over waar de focus op komt te liggen. Zo is 

gesproken over zorg voor het behoud van het woonzorgcomplex, het 

verdwijnen van openbaar vervoer en buurtbus (bereikbaarheid), regelgeving 

rond evenementen en ondersteuning van het verenigingsleven. Wanneer 

meer bekend is over de resultaten die het doe-team wil bereiken publiceren 

we daar meer over. 

Groen Spierdijk De inwoners van Spierdijk hebben voor de leefbaarheid van het dorp 
behoefte aan meer groen en vaarroutes. Het doe-team wenst een boomrijke 
omgeving om het dorp  CO2-neutraal te maken, vaarroutes en een 
speelweide of visvijver.   

Het doe-team ontwerpt een plan, werkt waar mogelijk mee met de 
uitvoering en houdt toezicht op de werkzaamheden. De gemeente is nodig 
voor financiering, vergunningen en realisatie. 

Spel en recreatie De inwoners van Spierdijk hebben behoefte aan meer 
recreatiemogelijkheden voor jong en oud. Het doe-team gaat aan de slag 
met ideeën voor het realiseren van een voetbalkooi voor jeugd en een fitness 
parcours buiten, geschikt voor jong en oud. 

Het doe-team gaat in overleg met de gemeente op zoek naar geschikte 
locatie(s) en maakt vervolgens een ontwerp en kostenoverzicht. De gemeente 
is nodig voor financiering en vergunningen, inclusief beschikbaar stellen van 
ruimte/grond. 

Daarnaast is de burgemeester vorige week op de J&M school geweest om te 
praten over de natuurspeeltuin. Potentiele locatie is entree Wezenweid. 
Burgemeester heeft school in contact gebracht met dit doe-team. 
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Ursem 

Doe-team Stand van zaken 

Kunst en cultuur Het doe-team beoogt het dorp Ursem in de wijde omgeving neer te zetten als 
een dorp van veerkracht en saamhorigheid, niet zijnde depressief.Het doe-
team wil samen met de bewoners van Ursem een “mijmer-bank” maken, 
waarop iedereen een plekje heeft om in gedachten verzonken te raken. De 
bank wordt opgedragen aan de slachtoffers en hun nabestaanden van de 
vreselijke ongevallen van de afgelopen decennia, als ook aan de velen die 
zichzelf van het leven hebben beroofd. Het moet een plek worden voor een 
ieder die wil (her)denken aan verlies in de breedste zin van het woord. 

Het College van B&W stelt € 5.500,- beschikbaar aan het initiatief. Het doe-
team en de gemeente zoeken naar een mooie, passende locatie voor de 
mijmer-bank. 

Dorpshuis 

 

 

 

Het doe-team heeft de behoefte aan een dorpshuis geïnventariseerd en is tot 
de conclusie gekomen dat er op dit moment geen noodzaak voor een 
dorpshuis is. Het doe-team heeft daarom besloten het initiatief te beëindigen 
en het doe-team op te heffen. 

Tegelplateau Het doe-team tegelplateau en de St. Historische Kring Ursem hebben besloten 

om het tegeltableau project te beëindigen. Redenen voor beëindiging zijn: 

 de toestand waarin het tableau voorjaar 2017 werd aangetroffen op 

een boerenerf viel tegen; 

 hogere kosten voor het opknappen (restaureren) van het tableau dan 

verwacht; 

 weinig draagvlak voor restauratie en plaatsing van tegeltableau.  

IJsbaan Doe-team IJsbaan Ursem heeft behoefte aan een mobiele ijsbaan van 

natuurijs die in een korte vorstperiode gecreëerd kan worden. Doel is creëren 

van een ijsbaan voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. Resultaten waar het 

doe-team mee aan de slag gaat bestaan uit: 

 Onderzoekje hoe een mobiele baan kan worden opgebouwd; 

 Financiële haalbaarheid van de wens; 

 Vlakke locatie waar de baan kan worden opgebouwd; 

 Contact met de brandweer voor het vullen met water van de mobiele 

baan. 

De inwoners uit het doe-team en de gemeente gaan samen in gesprek over 

mogelijke passende locaties. 

Dorpsbos / avontuur/ 

groen / recreatie 

Het doe-team heeft 1e helft 2018 al vijf groenlocaties in Ursem opgeknapt. 

Het College van B&W stelt € 29.750,- beschikbaar voor het opknappen van vijf 

nieuwe locaties in de openbare ruimte van Ursem; dit valt onder fase 2 van 

het plan van groen Ursem. Met dit initiatief wil het doe-team de openbare 

ruimte in Ursem verfraaien, om het woongenot van de inwoners te verhogen 

én de uitstraling van Ursem te verbeteren.  

Op 5 locaties in Ursem wordt een fleurrijker en/of groener beeld gerealiseerd: 

 Locatie 1: bomen planten op plein voor Batter 

 Locatie 2: grasveldje hoek Zuidgouw-Middengouw beplanten  

 Locatie 3: pilot bloemrijke berm (wandelpad Tulp- en Gabriëlstraat)  

 Locatie 4: bloemrijke strook langs wandelpad achter Ruijtersstraat  

 Locatie 5: langs grasbermen Ruijterstraat (dierenweide) bomen 

planten 
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Doe-team Stand van zaken 

De grootste werkzaamheden (locatie 1, bomen Batterplein) zijn eind februari 

2019 afgerond. 

Op het Batterplein in Ursem zijn, op 

initiatief van het doe-team Groener 

Ursem, 6 platanen geplaatst. Er komen 

nog 2 boombanken bij. Een mooie 

groene toevoeging voor de uitstraling 

van het plein én in de toekomst bieden 

de bomen schaduw voor de spelende 

kinderen op zonnige dagen.  

 

Het totaal aan werkzaamheden is 

uiterlijk mei 2019 uitgevoerd. 

 

Afbeelding: geplante bomen op 
Batterplein 

Oersheim-Natuur Achter de Leet 4 in Ursem ligt een 
helofytenfilter met meanderende sloot en 
verzamelvijver. Dit helofytenfilter gebied 
is van oudsher het groenafval 
composterings-terrein van 
hoveniersbedrijf 'Oersheim'.  

Inwoners van Ursem hebben de wens om 
het helofytengebied te behouden, 
robuuster te maken en de biodiversiteit 
binnen het gebied te versterken. 
Daarnaast wenst het doe-team een 
vlinder/ -bloementuin met recreatieve 
mogelijkheden op te zetten. 

Doe-team Oersheim-Natuur heeft binnen 

het helofytengebied reeds: 

• afval verwijderd; 

• bomen- /struiken opschot 

weggestoken; 

• takkenril aangelegd; 

• waterniveau in de vijver weer op peil gebracht; 

• Knotwilgen geknot; 

• een paar flinke elzen verwijderd; 

• ijsvogelwand aangelegd. 

Het doe-team maakt plannen voor het robuuster maken van het 
helofytengebied, opzetten van een vlindertuin en uitvoeren van een proef met 
kruidenvegetatie. Graag bieden ze een helpende hand bij het behouden, tot 
stand komen en onderhouden van de gebieden. De gemeente faciliteert het 
doe-team. 
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Zuidermeer 

Doe-team Stand van zaken 

Snel internet Glasvezel komt voor heel Koggenland.  

De aanleg werkzaamheden zijn reeds gestart. 

 

Ga voor meer informatie naar www.koggenlandopglasvezel.nl 

Woningbouw Doe-team Leefbaarheid Zuidermeer onderzoekt of er mensen zijn die graag in 
een nieuwbouwhuis in Zuidermeer zouden willen wonen. Als er voldoende 
mensen geïnteresseerd zijn dan gaat het doe-team en de gemeente 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.  

Wegens gebrek aan concrete belangstelling stond dit doe-team tijdelijk on 
hold. Doe-team Leefbaarheid Zuidermeer heeft onlangs opnieuw onderzocht 
of er mensen zijn die graag in een nieuwbouwhuis in Zuidermeer willen 
wonen. Dat heeft een aantal potentiele kandidaten opgeleverd. Dat 
onderzoek is aan de gemeente gepresenteerd met de afspraak dat de 
gemeente informatie aan het Doe-team verstrekt over CPO (collectief 
particulier opdrachtgeverschap) en eventuele grondprijzen van de ter 
beschikking zijnde bouwkavels.  

Infrastructuur HHNK heeft de reconstructie van de wegen in Zuidermeer eind 2018 
afgerond. Gemeentelijke zaken zoals voetpaden en parkeervakken zijn 
gelijktijdig met de werkzaamheden van het HHNK uitgevoerd. Hiermee zijn 
de werkzaamheden voor onderhoud wegen afgerond. 

 

Afbeelding van de opgeknapte wegen in Zuidermeer 

De acties voor dit doe-team zijn afgerond. Het doe-team is hiermee 

opgeheven. 

Dorpsplein Gewenste resultaat: plein om activiteiten te organiseren, zoals foodmarkt in 

de zomermaanden, dorpspicknick en een zomerfestival. 

 


