
Verslag dorpsvergadering Holysloot  
Datum:  13 maart 2017 

Aanvang: 20.00 uur 

Aanwezig: 20 bewoners w.o. Dorpscommissie Holysloot  

 

AGENDA: 
1. Introductie Dorpscommissie Holysloot  

2. Stand van zaken CDR en overleg met de gemeente, met onder andere: 

a. Dijkverzwaring  

b. Regeling Zwaar Verkeer  

c. Beleid paardenhouderij/recreatie  

d. Infrastructuur Landelijk Noord  

e. Subsidie en huisvesting van CDR  

f. Project naamgeving bruggen  

g. Gebiedsplan Landelijk Noord  

3. Initiatieven vanuit het dorp  

4. Actiepunten  

VERSLAG 

In 2016 zijn meerdere vergadering van de Dorpsraad geweest, daarin is besproken dat de Dorpsraad 

werd opgeheven en vervangen door de Dorpscommissie.  

De Dorpscommissie heeft drie doelstellingen: 

1. Holysloot te vertegenwoordigen in de Centrale Dorpen Raad (CDR)  

2. De standpunten en het beleid van de Gemeente te communiceren aan de inwoners van 

Holysloot  

3. Ideeën en standpunten vanuit het dorp te verwoorden naar de CDR en communicatie te 

ondersteunen naar de gemeente  

De Dorpscommissie (DC) bestaat uit drie personen: 

 Abram Schermer, commissielid en vertegenwoordiger in de CDR 

 Frans Preeker, commissielid  

 Chris van Zanten, commissielid  

De Dorpscommissie is het gemakkelijkste te bereiken via email: dc@holysloot.nl  

Dorpsgenoten worden opgeroepen om hun mailadres naar dc@holysloot.nl te sturen om de 

onderlinge communicatie te bevorderen. 

Besproken werden de onderwerpen van de agenda 

Dijkverzwaring: er is een pas op de plaats gemaakt in de procedures met betrekking tot de 

dijkverzwaring. Er wordt 4 maanden extra gegeven door de minister aan de Alliantie 



(Hoogheemraadschap plus de aannemers van het project) om zowel alternatieve oplossingen te 

bekijken, als de inspraakprocedure zorgvuldiger te doen.  

Regeling Zwaar Verkeer: na jaren van overleg tussen CDR en gemeente is er een concept oplossing 

voor beperking van zwaar verkeer in Landelijk Noord (LN). De gemeente wil nu eerst een enquête 

houden de bevolking van LN voordat zij een besluit neemt over invoering van de regeling. De 

enquête wordt uitgevoerd in april 2017.  

Beleid paardenhouderij/-recreatie: de gemeente heeft aan de CDR bevestigd dat bedrijfsmatige 

paardenhouderij (manege, paardenbak) niet is toegestaan in het huidige beleidsplan. Agrarisch 

bedrijf dat primair met paarden bezig is (fokkerij), is wel toegestaan; evenals particuliere 

paardenhouderij.  

Infrastructuur Landelijk Noord: de infrastructuur van LN is een veel besproken onderwerp tussen 

gemeente en CDR. Er is nu binnen de gemeente prioriteit gegeven aan vernieuwing van de Liergouw. 

Voor overige verbeteringen zijn nog geen concrete plannen.  

Subsidie en huisvesting van CD: de huidige subsidies komen eind 2017 te vervallen. Voor 2018 zijn 

nieuwe grondslagen voor subsidieverlening opgesteld door de gemeente. Op grond van de nieuwe 

regeling wordt z.s.m. nieuwe subsidie aangevraagd. De huisvesting van de CDR is daar mede van 

afhankelijk.  

Project naamgeving bruggen: de gemeente wil alle bruggen in LN een naam geven naast het reeds 

gehanteerde registratienummer. Vaak is die naam gebaseerd op lokaal gebruik. In Holysloot gaat het 

om één brug:  in Dorpsstraat west ter hoogte van nummer 14.  

Dorpsgenoten worden opgeroepen om een voorstel voor een naam te mailen aan: dc@holysloot.nl 

Tijdens de volgende dorpsvergadering kan er gestemd worden over de naamgeving.  

Gebiedsplan Landelijk Noord: van het gebiedsplan 2016 dat met de gemeente werd afgesproken is 

de overgrote meerderheid van de actiepunten niet uitgevoerd. Een nieuwe gebiedsplan voor 2017 

heeft de gemeente nog niet vastgesteld en evenmin met de CDR besproken.  

De volgende onderwerpen werden aangedragen door de aanwezigen: 

� Gezien de leeftijdsopbouw van de huidige gebruikers (gym en Yoga) en de te verwachtte 

korte duur van de kringloopwinkel is er gevraagd om voor de middellange termijn ( > 2 jaar ) 

een toekomstvisie te ontwikkelen voor het Dorpshuis.  

� Is er een algemeen gedragen visie op de toekomst van Holysloot? Is het een goed om die 

gezamenlijk te ontwikkelen?  

Aanvulling: in 2012 is door de toenmalige Dorpsraad een enquête met dat doel uitgevoerd in 

Holysloot.  

Voorstel: wellicht een goed idee om een dergelijke enquête opnieuw te doen en naar 

aanleiding daarvan een discussie te voeren o.l.v. Dorpscommissie Holysloot. 

� Hoe staat het met renovatie van Dorpsstraat Holysloot oost?  

Dit heeft prioriteit voor de CDR en voor de Dorpscommissie Holysloot om het in 2017 op de 

jaarplanning van de gemeente te krijgen.  

Opmerking: er zijn ook budgetten bij Liander en Waternet om verzakkingen te repareren. 

Budget kan dus geen beperking zijn.  

Voorstel: onderzoek via CDR de mogelijkheden om hier spoed mee te maken eventueel met 

budget van Liander/Waternet.  



� Bij graafwerkzaamheden werd gemeld dat de grond onder de Dorpsstraat een vervuiling 

heeft van “3T”. Volgens Klaas Schouten is dat geen nieuws , omdat vroeger onder de 

bestrating een laag met vervuilde sintels gelegd werd.  

Voorstel: in de gaten houden bij renovatie van de Dorpsstraat  

� Aanpassing van het maaibeleid in een specifiek deel in de Dorpsstraat. 

Actiepunten: 

Onderwerp Uiterste datum 

Dorpsgenoten worden opgeroepen om hun mailadres naar 

dc@holysloot.nl te sturen om de onderlinge communicatie te 

bevorderen. 

z.s.m. 

Dorpsgenoten worden opgeroepen om een voorstel voor een naam te 

mailen aan: dc@holysloot.nl 
Tijdens de volgende dorpsvergadering kan er gestemd worden over de 

naamgeving.  

1 mei 2017 

Dorpsenquête opnieuw uit laten gaan  n.t.b.   

Plannen met betrekking tot renovatie Dorpsstraat bespoedigen en 

vervuiling melden 

 

Toekomstvisie Dorpshuis  n.t.b.   
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