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Beste dorpsgenoten, 

Enkele maanden geleden ontving u van ons een brief met daarbij een enquête. Door het corona-gedoe 
waren we wel wat sloom geworden en reageren we nu laat, maar we hebben natuurlijk niet stil gezeten. 

De enquête had een geweldige respons van 278 ingevulde vragenlijsten. Hartelijk dank daarvoor! In deze 
nieuwsbrief vindt u een samenvatting van de resultaten. Per onderwerp van de enquête ziet u 
de gemiddelde score, met daarbij een toelichting. 
  

Resultaten van de huis-aan-huis enquête 

1. Hebben we een dorpsraad nodig? 
Score: 8,64 
De dorpsraad heeft dus bestaansrecht! Daarnaast hebben 270 dorpsgenoten zich aangemeld als lid. 
Opgeteld bij het huidige aantal, komen we op 319 leden. Dat is een heel mooie score voor een dorp met 
301 huishoudens. 

2. Inloop 
Score: 5,58 
De score heeft betrekking op de vraag of er behoefte is aan een vaste inloop. We gaan daarom voorlopig 
geen vaste inloop organiseren. Uiteraard blijven we bereikbaar per email en telefoon. We zijn ook van 
plan om de notulen van onze vergaderingen op de website van de dorpsraad te publiceren.  

3. Opknapbeurt dorpshuis 
Score: 8,14 
We mogen concluderen dat u 't Wavertje belangrijk vindt. Ook leuk om te vermelden: 16 mensen hebben 
aangegeven dat ze willen meehelpen om het dorpshuis te verbouwen. 
Het dorpshuis staat bij ons hoog op de agenda. Verderop in deze nieuwbrief leest u daar meer over.  

4. Splitsen dorpshuis en dorsraad en openen dorpsfonds 
Score: 6,46 
Veel mensen gaven echter aan dat de vraag niet heel duidelijk was. Inderdaad waren het eigenlijk twee 
vragen ineen. We verduidelijken dit onderwerp graag tijdens de volgende ledenvergadering, die hopelijk 
in 2021 weer plaats kan vinden.  

5. Informatievoorziening 
Score 8,03 
Velen gaven hun emailadressen en telefoon-/whatsappnummer. En zie daar: bij deze een nieuwsbrief op 
de email. Ook zijn we bezig de website te verbeteren. Binnen een paar weekjes kunt u het resultaat 
bekijken op www.grootschermer.org. We zijn daarnaast nog aan het onderzoeken wat Facebook en 
Instagram voor ons kunnen betekenen.  

6. Welkom nieuwe bewoners 
Score: 8,10 
We zijn aan het verkennen op welke manier we ervoor kunnen zorgen dat nieuwe bewoners zich 
direct welkom voelen in ons dorp. 

http://www.grootschermer.org/


7. Kinderopvang 
Score: 7,63 
Vooral ouders van jonge kinderen gaven met een heel hoog cijfer aan dat dit punt belangrijk voor ze is. 
We maken ons over dit punt echter zorgen. Verderop in deze nieuwsbrief meer hierover.  

8. Ouderenopvang 
Score: 7,90 
We hadden verwacht dat deze score (nog) hoger zou zijn. Uit de reacties blijkt echter dat het wel erg op 
prijs gesteld wordt als we ons gaan inzetten voor de opvang van ouderen. Ook hebben veel vrijwilligers 
zich opgegeven om mee te helpen met het maken van maaltijden, koffie schenken etc.  

9. Veiligheid 
Score: 7,58 
Ook een belangrijk punt dus. Er is wel aangegeven dat er tevredenheid is over de huidige inbrekersalert-
app, dus voor ons nu geen reden om verdere acties te ondernemen. 

10. Elektriciteitsdraden 
Score: 8,36 
Een belangrijk onderwerp dus. En ook hiervoor hebben enkele vrijwilligers aangeboden om de 
mogelijkheden te bestuderen. Onze voorzitter Alex gaat zich hiermee bezighouden. Een taai onderwerp, 
dat kan niet anders. We wensen hem succes!  

11. Zonnepanelen en 12. Windmolens 
Score zonnepanelen: 6.32 
Score windmolens: 6.33 
De formulering van de vragen over deze twee onderwerpen was helaas niet helder. In de enquête stond 
‘Hoe belangrijk vindt u het dat wij ons hiermee bezighouden?’. We zagen bij de antwoorden veel tienen, 
maar ook veel enen. We vermoeden echter dat degenen die enen noteerden, de vraag anders 
geïnterpreteerd hebben en tegen windmolens en zonnepanelen (en zonneweides) in de buurt zijn. In dat 
geval hadden ze dan eigenlijk een hoog cijfer moeten geven.  

Ongeacht de uitslag vinden wij het onze taak om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, en die 
met u te delen. Het is een hot en actueel onderwerp. Nederland heeft als doel om in 2030 een bepaalde 
hoeveelheid groene stroom op te wekken (minimaal 35 TWh). De verantwoordelijkheid hiervoor is 
doorgeschoven naar de 30 energieregio's in Nederland. Elke regio moet zijn bijdrage leveren aan het 
totaal van 35 TWh. Wij vallen onder de regio Noord-Holland Noord. Gemeenten, provincie en 
waterschappen zijn nu met elkaar in overleg over een conceptplan. Dit plan staat 
op https://energieregionhn.nl/conceptres. Op 1 juli 2021 komt er een voorlopig plan, genoemd RES 
1.0. Er zijn al inspraakavonden voor burgers en bedrijven en er volgen nog meer. 

De deadline van het definitieve plan is 1 januari 2025. Dat duurt nog even dus, maar we vinden het wel 
belangrijk om dit proces nu al nauwlettend te blijven volgen. Ook de ontwikkelingen in onze 
aangrenzende energieregio zijn voor ons van belang. De Beemster valt namelijk onder regio Noord-
Holland Zuid, waar Amsterdam en Haarlem ook onder vallen. Wat als ze besluiten om langs de 
Beemstervaart een hele rij windmolens te plaatsen? Dit zal waarschijnlijk niet gebeuren. De Beemster is 
werelderfgoed van Unesco. Maar je weet het nooit. 

Ook voor de kwesties zonnepanelen en windmolens hebben enkele vrijwilligers zich aangeboden om te 
helpen. Het zou inderdaad prettig zijn als we hier hulp kunnen krijgen door middel van een enthousiaste 
dorpsbewoner die het leuk vindt om zich hierin vast te bijten. Ons doel is een aparte pagina op onze 
website, waar we alle belangrijk zaken voor Grootschermer kunnen plaatsen, waaronder de data en 
locatie van de informatie- en inspraakavonden. 

https://energieregionhn.nl/conceptres


Mochten er belangrijk zaken voor Grootschermer opduiken, dan zullen we de belangen van de 
dorpsbewoners beter inventariseren en gepast actie ondernemen. Maar dat zullen we uiteraard alleen 
doen als de leden ons daar opdracht toe geeft. Wordt vervolgd dus. 

13. Glasvezel 
Score: 7,63  

14. Groenonderhoud 
Score: 7.92  

15. Wegenonderhoud 
Score: 8,13 
Het Noordeinde is inmiddels opgeknapt. Dat is netjes gedaan horen we van onze leden. Wel was er 
frustratie over de slechte informatievoorziening van de gemeente, Stadswerk072 in dit geval. Dat nam 
allerlei beslissingen zonder overleg met de buurt, de plaatselijke ondernemers en de dorpsraad. We 
hebben inmiddels duidelijke afspraken gemaakt met de gemeente en ons als partij naar voren geschoven. 
De gemeente heeft excuses aangeboden en toegezegd dat ze de dorpsraad voortaan al in een vroeg 
stadium zal informeren.  

16. Algehele verkeersveiligheid 
Score 8,26  

17. Parkeergelegenheid 
Score 7,34  

18. Verlichting op het Noordeinde 
Score 6,78  

19. Bouwinitiatieven 
Score 7,35 

Andere genoemde aandachtspunten 
In de vragenlijsten werden door u nog andere punten genoemd. De meesten konden we rangschikken 
onder bovenstaande onderwerpen. Enkele andere punten die eruit sprongen: 
·       Vergrijzing dorp tegengaan 
·       Verloedering Zuideinde 
·       Lantaarnpalen Kopdammerdijk 
·       Handhaving regels voor beschermde natuurgebied de Eilandspolder, met name die voor de 
toegestane vaarsnelheid 
·       Drugshandel in het dorp 
·       Vliegtuigoverlast 

 

Vrijwilligers 

Een groot aantal leden heeft aangeboden om ons te helpen bij bepaalde thema's. Hoewel het in 
coronatijd lastig is om dingen voor elkaar te krijgen, zullen we binnenkort een paar mensen benaderen. 
Zodra de regelgeving het toelaat, vormen  we, indien mogelijk, een aantal groepjes. Pas dan zullen we 
bekijken hoe we alle onderwerpen de juiste aandacht kunnen geven. Sommige onderwerpen kunnen we 
bundelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwerp 9, 14, 15, 16, 17 en 18 als ‘beheer buitenruimte’. 



  

Kinderopvang 

Tot nu toe hebben we ons erg ingezet om in Grootschermer kinderopvang te behouden. Maar helaas....... 
het wil niet lukken. We waren heel ver met Kinderopvang Groen. Sterker nog, ze hadden toegezegd hier 
te willen starten. Uiteindelijk zagen ze er toch vanaf. We zullen u de details besparen. Ook met vijf andere 
kinderopvangorganisaties hebben we contact gehad, waaronder Tita. De gesprekken waren telkens 
hoopgevend, maar zonder bevredigend eindresultaat. Wat nu te doen? We vinden wij erg  belangrijk, om 
meerdere redenen. Dit brengt ons naar het volgende onderwerp.. 
 

We maken ons zorgen…. 

We mogen in Grootschermer blij zijn dat er nog veel voorzieningen zijn, zoals de basisschool (en 
kinderopvang), supermarkt, café/restaurant, dorpshuis en enkele sportclubs. Daarnaast hebben we mooie 
culturele locaties, zoals de kerk, het raadhuis en de beeldentuin Nic Jonk. Dit willen we graag zo houden. 
Maar vanzelfsprekend is dit niet. De kinderopvang speelt hier, in onze ogen, een cruciale rol. Als we niet 
in staat zijn die terug te krijgen, heeft dat drie nare gevolgen: 

·       Onze kinderen moeten uitwijken naar bijvoorbeeld Driehuizen of De Rijp. 

·       't Wavertje raakt onderbezet, waardoor de gesprekken met de gemeente een stuk lastiger 
worden. U weet: we zouden zo graag een flinke pot met geld ontvangen van de gemeente 
om 't Wavertje op te knappen. Nu ligt het peuterlokaal er droevig bij. En van het 
speelplaatsje word je nu ook niet vrolijk. Dit is dubbel vervelend, omdat precies nu de 
gemeente aan het inventariseren is of de dorpshuizen in de dorpen wel bestaansrecht 
hebben.. 

·       Het leerlingenaantal van de basisschool zal dalen. Enkele ouders uit Grootschermer kiezen 
ervoor om hun kinderen naar een andere basisschool te sturen omdat daar wèl naschoolse 
opvang aanwezig is. Op dit moment zitten er slechts 45 kinderen op de Driessenschool en 
dat wordt elk jaar minder. We moeten er toch niet aan denken dat de basisschool 
verdwijnt. Grootschermer wordt dan minder aantrekkelijk voor nieuwe jonge gezinnen. 
Diverse verenigingen zullen dat merken, denk aan GSV en YouToo. Het dorp zal snel verder 
vergrijzen. 

We zouden binnenkort graag eens met enkele dorpsbewoners hierover van gedachten willen 
wisselen. Kunnen we een comité oprichten dat de dorpsraad hierin kan bijstaan? Noem het een ‘Raad van 
Advies’ of een ‘Comité van Wijze Vrouwen en Mannen’. Hoe zien we de toekomst van Grootschermer? 
Wat zijn de uitdagingen? En hoe kunnen we daarmee aan de slag? 

  

Wat hebben we verder gedaan? 

We hebben de kerstboom gesponsord, die door Stichting Raadhuis van lichtjes is voorzien en weer netjes 
op z'n plek is gezet (al heeft ie wel telkens de neiging om een beetje scheef te zakken..).  

Op 25 november hebben we onze nieuwe burgemeester Emiel Roemer ontmoet. Dit vond plaats in de 
Grote Kerk van De Rijp. Het leuke was dat de andere dorpsraden ook aanwezig waren. We hebben goede 
contacten gelegd met de dorpsraden van Driehuizen, Marken-Binnen, Noordeinde, Schermerhorn, 



Stompetoren, De Rijp, Graft en Oterleek. Veel onderwerpen die bij ons spelen, zijn ook in andere dorpen 
actueel. We kunnen elkaar helpen. De ontmoeting met Roemer was fijn en welkom. Het verslag hiervan 
plaatsen we binnenkort op onze website. 

We gaan vanaf nu ook elke maand vergaderen. Als het niet live kan, dan doen we het online. 

  

Dorpsagenda 

Op de website vindt u de dorpsagenda. Deze is nu echter nog leeg. Daarom hierbij een oproep: wilt u data 
aanleveren van evenementen? Wij zullen die dan plaatsen, ook indien de data onder voorbehoud zijn. 
Met corona is alles onzeker, dat begrijpen we. 

   

Verenigingen 

De website bevat ook een pagina over verenigingen. Deze pagina ziet er nu rommelig uit. Graag 
ontvangen we van u de juiste gegevens: 

·       naam vereniging 
·       omschrijving activiteiten 
·       adres 
·       bestuursleden 
·       email en telefoonnummers 

 
  

Reacties 

Graag! We kijken ernaar uit om reacties te ontvangen. Het liefst per email op info@grootschermer.org. 
Maar natuurlijk kunt u ook een van ons even aanschieten. 

 

We wensen u alvast hele prettige feestdagen en een zeer voorspoedig 2021! 

Groeten, 

Alex, Suzanne, Han, Judith, Jan 

 

mailto:info@grootschermer.org

