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Verslag Jaarvergadering Dorpsraad Spanbroek Opmeer (DSO) op donderdag 31 maart 2022. 

Welkomstwoord door de voorzitter Keesjan Stapel namens de Dorpsraad van Spanbroek en Opmeer op de jaarlijkse 
openbare bijeenkomst in ‘t Kerkhuys. Door Covid-19 heeft het twee jaar geen doorgang kunnen vinden maar 
gelukkig kon het nu wel weer en ondanks de sneeuw, een redelijk opkomst van 45 mensen.  
Speciaal welkom geheten aan onze gastsprekers en de genodigden van de avond, zoals vertegenwoordigers van het 
College B&W, Gemeenteraad, gemeente, politiek en onze wijkagent en BOA. 
Wij hebben allereerst stilgestaan bij het overlijden van onze trouw DSO bestuurslid Simon Loos die 28 maart jl. 
helaas is overleden. “Simon was, een oprecht, een plezierig en een hartelijk mens, hij was een zeer ervaren en een 
zeer betrokken bestuurder. Hij was o.a. mede iniatiefnemer namens de DSO van de oprichting van de Stichting 
Hofmeer, voor realisatie van een wooneenheiden 50 plussers (zgn. Knarrenhof) Het was een echte doorzetter en 
hield van doorpakken maar hij was ook een verbinder, hij bracht mensen bij elkaar. Een goed en een mooi voorbeeld 
is de loopbrug  achter ’t Kerkhuys. Hij was de initatiefnemer namens de DSO, in samenwerking met ’t Kerkhuys, 
IJsclub, De Herberg en de gemeente.  Zo wist hij deze brug op de kop te tikken uit de omgeving van Rotterdam. Op 7 
dec jl. werd deze geplaatste loopbrug in zijn bijzijn en met familie en genodigden gedoopt als de “Simon Loos-brug” 
‘de verbinder’.Wij wensen zijn vrouw Emmy, de kinderen, de kleinkinderen, de familie en vrienden heel veel sterkte 
de komende tijd” Ter nagedachtenis aan ons trouw DSO bestuurslid, Simon Loos werd een kort moment van stilte 
gevraagd. 
Het DSO bestuur is gewijzigd, wij hebben afscheid genomen van Nell Kriek-Kraakman als penningmeester en wij 
hebben Anneke van Dam bereid gevonden om als penningmeester haar plek in te nemen. Tevens hebben we 
afscheid genomen van Barbara Wasch als secretaris, die verhuisde helaas naar een andere gemeente. Wij zoeken 
nog een vervanging voor ons secretariaat. Wilt u ons helpen? Dan horen wij dit heel graag via onze website.   
Gelukkig hebben we Christa Koelemeijer en Edwin Blom bereid gevonden om ons bestuur te versterken. Edwin kon 
niet aanwezig zijn i.v.m. een dienstreis in het buitenland. 
Activiteiten DSO van de afgelopen 2 jaar; (te zien via flimpje op website) 
Korte voortgang wonen in “Hofmeer”; wordt uitgelegd door de voorzitter van de Stichting Hofmeer Jan Luken. 
Er wordt met de Diaconie onderhandeld voor de mogelijk verkoop van de grond van het HOSV veld. Er hebben zich 
op dit moment 214 geïnteresseerden mensen aangemeld. Heeft u misschien ook interrese in Hofmeer? 
Aanmeldingsformulieren zijn hiervoor beschikbaar bij de secretaris Kees Berkhout, via de website 
www.knarrenhof/opmeer.nl  
Er werd een filmpje vertoond van een voorbeeld van een “knarrenhof” in Anna Paulowna, waar het bestuur op 
bezoek is geweest. Als dank voor de presentatie ontving de voorzitter Jan Luken een fles “Opmeerse Echte” voor het 
bestuur van Hofmeer.  
Veilig Verkeer Nederland presentatie;  Door Kees Bazen afdeling VVN Den Helder. Er werd een PowerPoint 
Presentatie gegeven die terug te vinden is op de website van de DSO www.dorpsraadspanbroekopmeer.nl 
Er wordt gevraagd of mensen geïnteresseerd zijn om mogelijk een lokale afdeling voor Opmeer op te richten  
Mensen kunnen tijdes deze bijeenkomst zich inschrijven als lid, maar het kan ook achteraf via het DSO bestuur. 
Als dank voor de presentatie en de uiteenzetting werd er een fles “Opmeerse Echte” aangeboden aan Kees Bazen 
voor het afd. bestuur VVN Den Helder. 
Kort voorstellen; Door Rob Smeele ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente Opmeer wordt 
de Wijkagent; Raymond Hart en de Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA); René Keesman voorgesteld. 
Er wordt gevraagd om meer bekendheid te geven aan de wijkagenten en de BOA door bv. een foto in De Kogge. Hoe 
en waar ze te bereiken zijn, met bv. hun mailadres: raymond.hart@politie.nl  en  boa@opmeer.nl 
De BOA heeft beperkte bevoegdheden maar en is zo’n 3 dagen in de week in de gemeente aanwezig. De wijkagent 
doet ook diensten daarbuiten, zoals ondersteuning bij noodgevallen buiten onze gemeente. 
Als dank voor hun aanwezigheid kregen de mannen een halve krentenmik om mee naar huis te nemen.  
Het DSO Leefbaarheidsplan; Na ruim een jaar voorbereiding, waarvan wij zo’n 6 keer onder begeleiding van Cees 
Kooy van Dorpswerk NH in overleg zijn geweest, zijn we tot dit Leefbaarheidsplan Spanbroek Opmeer gekomen. Veel 
informatie en een enquete onder de inwoners van Spanbroek Opmeer, tijdens de afgelopen jaarvergaderingen, zijn 
als input voor dit plan gebruikt. Maar ook recente ontwikkelingen hebben hier een belangrijke rol ingespeeld.Dit is 
een doorkijk naar de komende 5 jaar, maar het plan zal voortdurend door ons moeten worden bijgesteld naar de 
laatste ontwikkelingen binnen, maar ook mogelijk buiten onze gemeente Spanbroek en Opmeer. Denk aan de het 
project Toekomst Opmeer 2030. Op 2 maart 2020 is dit leefbaarheidsplan al aangeboden aan het voltallige College 
B&W, het is openbaar en u kunt het vinden op onze DSO website, om het nog eens op uw gemak door te lezen. 
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De DSO is blij met dit resultaat, die als basis dient voor een constructief overleg met straks het nieuwe College B&W 
en de nieuwe gemeenteraad Opmeer. Wat staat er nu samengevat allemaal in? 
Het overzicht plaatje op deze kaart (bijlage Leefbaarheidsplan, zie de website www.dorpsraadspanbroekopmeer.nl  
V1. Fietspad bij rotonde Zandwerven (door ‘omweg’ wordt rotonde links genomen) 
V2. Snelheid Spanbroekerweg, bij oversteek plaats en uitritten bij het VVS terrein. 
V3. Hogeweg (racebaan + geluidsoverlast grasbetontegels). 
V4+V5. Veilige fietsroute scholieren (denk ook aan route IKC). 
V6. Snelheid Breestraat, heuvel hoek Planetenlaan verwijderen.  
V7. Snelheid en ‘slalommen’ Koninginneweg (eenrichtingsverkeer?). 
V8. Fietsveiligheid Wuiver bij AH + Hoek Wuiver/Koninginneweg/Lindengracht. 
V9. Hoek De Schakel (onoverzichtelijk erg krap). 
V10. Eenrichtingsverkeer Lindengracht/Waterkant kruising Breestraat wordt erg vaak genegerd.  
G. Geluidsscherm/geluidswal bij Koekoek- Mei- Sleutelbloem, vervanging en uitbreiding n.a.v. reconstructie AC de 
Graafweg. 
K. Mogelijke plaats voor Hofmeer (het B veld HOSV). 
O. Ontsluitingsweg naar de Boet (vanaf de Veken 4 achter Veken 2/3 om richting de Oosterboekelweg. 
Opmerking:  Het IKC staat hier nog op de locatie HOSV getekend en er is inmiddels vastgesteld deze te verplaatsen 
naar de Bonifatius locatie. 
Kernpunten van DSO Leefbaarheidsplan zijn: 

- Aanpak verkeersknelpunten: Minimaal 4 knelpunten per jaar van uit GVVP. 
(GemeentelijkVerkeerVervoerPlan) daadwerkelijk aanpakken. (samen met de opgerichte afd. VVN). 

- Realisatie en voorstellen voor centraal gelegen IKC. 
- Een goed geluidsscherm/geluidswal bloemenbuurt: Vervangen, uitbreiden en op de juiste hoogte brengen. 
- Onderzoek veilige fietsoversteekplaats(en) AC (N241).  
- Realiseren ontsluitingsweg vanaf AC (N241) naar De Boet. 
- Realisatie betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren. Ook Tiny-houses! + realisatie woonhof 50+ 

‘Hofmeer’. 
- Bij toewijzing huurwoningen eerst 50% toewijzen aan eigen woningzoekenden. De overige 50% via regionale 

toewijzing. 
- Goede zorgvoorzieningen voor ouderen. 

Rol van de DSO: 1. Signalen van inwoners opvangen. 2. Initiatieven ondersteunen. 3. Participeren in opstartfase. 4. 
Lobbyen om ‘verbindingen’ tot stand te brengen. 
Cees Kooy van Dorpswerk NH werd namens het DSO bestuur bedankt voor de ondersteuning/begeleiding en kreeg 
een cadeaubon overhandigd.  
Uitleg Buurkracht;  door Tinus Waaijer. Er werd kort verteld wat buurkracht wat het inhoud, zoal doet en voorstelt  
(link van de website www.buurkracht.nl )   
Rondvraag aan de DSO:   

- Glasvezel, waarom alleen in Spanbroek en niet in Opmeer? Dit komt door Heerewijde deze nieuwe wijk 
kreeg als eerste glasvezel, Opmeer zou later aan de beurt komen. Maar wanneer is de vraag? Spelen wij door 
aan de gemeente. 

- Het bibliotheek gebouw komt leeg als deze naar het nieuwe IKC verplaatst wordt. Wat voor functie krijgt dat 
momumetale pand dan? De DSO heeft hier nog niet echt over nagedacht, gemeente misschien wel en als het 
aan ons wordt gevraagd, zullen wij natuurlijk meedenken. 

- Een mooi initiatief de “Simon Loos brug”, de verbinding naar de IJsbaan en de camperplaatsen. 
- In Hensbroek hebben ze een dunne laag asfalt aangebracht en geskeelerd kan worden en snel geschaatst als 

het vriest. Een reactie IJsclublid. Het is wel kostbaar, dan moet de IJsclub eerst een paar jaar sparen! 
- Druk in het centrum van het dorp door mogelijk slecht werkende verkeerslichten, slechte doorstroming.  

De verkeerslichtinstallaties zijn sterk verouderd en worden vernieuwd bij de reconstructie, wij hebben aan 
provincie voorgesteld een groene zone en betere instelling van de verkeerslichten, dit wordt meegenomen 
in het overleg. 

Afsluiting: De aanwezigen worden door de voorzitter bedankt voor hun komst. Ook dank aan de vrijwilligers van ’t 
Kerkhuys voor hun inzet. 
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