
Vergadering dorpscommissie Holysloot 

Maandag 4 april 2022 

(32 aanwezigen) 

 

1. Opening – welkom  

Toelichting rol commissie: de dorpscommissie vormt de brug tussen CDR en bewoners 

2. Geen ingekomen stukken en mededelingen 

3. Werkzaamheden aan de weg 

- communicatie is aandachtspunt. Verzoek bij Beentjes gedaan om regelmatig een korte update 

te geven van de werkzaamheden en vorderingen via de app.  

- niet iedereen ontvangt brieven. Van belang dat alle brievenbussen gevonden worden 

- brieven ook delen op de app 

- verzoek om drempels en borden voor 30km aan de bloemendalergouw bij de bocht richting de 

tijdelijke weg  

- aanpassen van de volgorde (eerst west en dan pas oost) ivm broedseizoen (checken wat de 

mogelijkheden zijn) 

4. Buurtbudget 

- jeu de boules baan en moestuin wordt verlaat aangelegd omdat nu eerst de parkeerplaats op 

het voetbalveld komt. Punt Hein: bespreek met Beentjes dat ze bij het verwijderen van de 

parkeerplaats direct doorpakken met de aanleg/herinrichting van het voetbalveld of afstemmen 

met de partij die dat gaat doen.  

5. Holynews 

HolyNews is een nieuwe app groep waarin de dorpscommissie belangrijke mededelingen deelt 

bv over werkzaamheden. Er kan niet op de berichten gereageerd worden. Vanaf nu worden 

nieuwsberichten alleen nog op de Holynews app gedeeld. Zit je nog niet in de app groep? Meld 

je dan aan via de link die nogmaals in GTST zal worden gedeeld.  

6. Dorpsbegraafplaatsen 

Naar aanleiding van een melding uit Zunderdorp is er in de dorpen geïnventariseerd hoe het 

gesteld is met het onderhoud van de begraafplaatsen. Conclusie is dat het onderhoud te wensen 

overlaat. Er is een gezamenlijke brief opgesteld vanuit de CDR aan Nieuwe Noorden 

begraafplaatsen. Binnenkort is er een afspraak met CDR en Nieuwe Noorden om het onderhoud 

te bespreken.  

7. Vergunningen 

Voor kleinschalige verenigingsactiviteiten is het aanvragen van een vergunning niet nodig. 

Voorheen verliep dit via de CDR. Alleen voor grote activiteiten (zoals de Sinterklaasintocht in 

Durgerdam) is een vergunning nodig.  

8. Afvalscheiding 

- Toelichting wat er gaat veranderen in de inzameling van afval: bewoners krijgen 3 containers 

(rest, papier/karton, GFT) en centraal worden ingezameld glas, textiel en tuin- en snoeiafval 

- Een werkgroep met vertegenwoordiging vanuit de dorpen praat met de gemeente over de 

implementatie 

- Holysloot is niet vertegenwoordigd in de werkgroep. Oproep: wie wil zitting nemen inde 

werkgroep? De oproep zal ook nog gedeeld worden in de dorpsapp. 



- Aandachtspunten voor Holysloot: (1) is een textielbak hier wel nodig? (2) het plaatsten van de 

tuinkorf is waarschijnlijk het eerste jaar hier niet mogelijk ivm de werkzaamheden aan de weg 

(3) zwaar verkeer beperken bij het inzamelen van meerdere afvalsoorten (4) in het buitengebied 

verloopt de inzameling niet goed.  

9. Algemene zaken Waterland 

Toelichting vanuit de CDR 

- RES / windmolens 

Werkgroep vanuit CDR is al 2 jaar actief. Veel discussie en tegenstellingen. Het Nee-kamp is 

minder sterk georganiseerd.  

- Noordkust – vergunning is niet verleend 

- Mokumflex – huidige vorm wordt doorgezet tot 2024.  

Er wordt een beleidsvisie ontwikkeld op gebied van mobiliteit (ook openbaar vervoer is daar 

onderdeel van) in Landelijk Noord. Daarbij wil de CDR ook zoveel mogelijk de bewoners 

betrekken.  

In het kader van mobiliteit: functie nieuwe dijk. Daar is geen plan. In principe krijgt de weg 

dezelfde functie. Als je daar iets mee wil moet je niet wachten tot het mobiliteitsplan klaar is. In 

de CDR agenderen. Willem Vrijlandt wil meepraten.  

- Nieuwbouw school 

Nu eerst de vergunningsaanvraag, daarna financiële gat dichten, pas als alles rond is gaat de 

school verhuizen naar de tijdelijke locatie. 

- Laadpalen 

Er is geïnventariseerd of er behoefte is aan centrale laadpalen. Er is aangegeven dat er (max) 2 

palen op de centrale parkeerplaatsen zouden kunnen komen.   

10. Vrijdagmiddag borrel 

We gaan binnenkort in het Wijkgebouw een borrel organiseren. Bij veel animo gaan we dat met 

enige regelmaat doen. We communiceren binnenkort over de datum.  

11. Vaststellen volgende vergadering 

We organiseren 2 x per jaar een vergadering. In het najaar weer.  

12. Rondvraag 

- In Oost is een kapot hek. Verzoek om daar massaal melding van te maken bij de gemeente 

- Zit het herstel van het fietspad van Holysloot naar de Kanaalpost ook in de planning? Dit zou 

eigendom zijn van Staatsbosbeheer. Verzoek aan CDR om dit te checken.   

- Gaat het wandelpad vanuit Oost naar de dijk weer open? Ja, als de dijk klaar is.   

- Er ligt momenteel een Natuurbeheersplan Noord-Holland ter inzage bij de provincie tot 17 

april. Plan is om alles ten oosten van het Goudriaankanaal natuurgebied te maken. Een link komt 

op de site van de CDR, en we zetten een link op de HolyNews app.  

13. Dank aan iedereen voor de aanwezigheid    


