Notulen van de contactcommissie Wijdewormer
gehouden op 16 april 2012 in het Dorpshuis.
Aanwezig: De Wethouders de Groot en Hendriks en een aantal raadsleden.
Tevens was er nog een grote belangstelling van andere inwoners.
1. Opening van de vergadering door de voorzitter om 20.30 uur.
2. Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen op de agenda.
3. De notulen van de vergadering van 5 maart.
Er komt een vraag vanuit het publiek over de glasvezel kabel. Wethouder
Hendriks wil graag een antwoord geven hierop. Op 17 april is er een
presentatie over de glasvezelkabel. Het bedrijf Reggefiber, een onderdeel van
KPN, is het bedrijf dat de kabel wil aanleggen in Wormerland. Eerst in de
bebouwde gebieden en later in de buitengebieden. Men gaat toestemming aan
de raad vragen of ze mogen gaan starten. Men gaat eerst alles bundelen.
Waar en wat is het, wat houdt het in. Dan komt er een informatieavond en
dan kan men gaan starten.
De bedoeling is dat ook het buitengebied aangesloten gaat worden maar
dat kan nog wel 5 jaar duren.
Per woning zullen de aansluitkosten wel een 1000 euro zijn. In het huidige
voorstel betaalt noch de gemeente noch de inwoners voor de aanleg.
Over 5 jaar moet de koperen kabel vervangen zijn van KPN. Dan is de
gemeente verplicht om dit te vervangen.
De notulen worden na deze beantwoording goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken.
De brief met antwoorden van de gemeente op onze vragen worden door de
voorzitter doorgenomen.
Er is ook nog een brief binnen gekomen met uitslagen van de
verkeerstellingen op de Neckerstraat. Deze worden ook voorgelezen door de
voorzitter. Uit de tellingen blijkt dat het aantal verkeersbewegingen van
Purmerend naar Neck sinds de aanpassing bij de kruising Karwei aanzienlijk
is afgenomen. Uit de tellingen blijkt ook dat 62 % van de weggebruikers
harder reden dan de toegestane 30km. Dit blijft een zorgelijk punt.

5. Verslag bezoek commissie vergaderingen. Een afvaardiging van de ccw is
naar de vergadering geweest van Neck Zuid. Comité Neck-Zuid heeft een
petitie tegen de huidige plannen aangeboden aan de gemeente.
6. Adviesaanvraag voor de bouw van een woning Neck t/o/Mario.
Dhr. Hendriks ligt dit plan toe. Het heeft nu een bestemming tuin er moet
dus een bestemmingsplan wijziging komen. Volgens de provincie valt het
binnen het Bebouwd Gebied en mag het dus wel. Hoe het nu met de
ecologische verbinding zone zit is onduidelijk omdat in de stukken te
lezen valt dat men moet bezuinigen en dat hier momenteel geen geld voor
is.
Ook waren op deze plek parkeerplekken voor Mario gepland. Deze gaan
waarschijnlijk naar een andere plek, eventueel in de onder dijk?
Na deze uitleg is de contactcommissie gekomen tot een positief besluit
om door te gaan met de ontwikkelingen van het plan.
7. Uitleg over de verandering in het ophalen/aanbieden van het huisvuil.
Helaas is de persoon die deze uitleg zou komen verzorgen niet aanwezig.
8. Advies over de bouwaanvraag van de firma Wayside voor het realiseren
van een tweede bedrijfswoning aan de Zuiderweg 48. De ccw heeft een
unaniem negatief advies gegeven over dit plan. Dhr. Van Diepen heeft
hier geen bedrijf meer en dus ook geen recht op een tweede
bedrijfswoning.
9. Structuurvisie. Er zijn nu geen punten aangedragen die wij zouden kunnen
meenemen in het structuurplan.
10.Neck Zuid. Helaas zijn er geen afgevaardigden van deze groep mensen
aanwezig. Wel wil een inwoonster van Neck Zuid ons er op attent maken
dat zij een stukje uit de krant heeft gehaald dat gaat over het Bouwfonds
dat in IJmuiden ging bouwen maar dat er één woning verkocht is en dat
het plan nu niet verder doorgaat. Het terrein was wel geheel bouw klaar.
De gemeente zou het nu gaan inzaaien. En wellicht komt er een vervolg
op het uitvoeren van het plan. Zij hoopt dat dit niet bij ons gaat gebeuren.
Er wordt nog een vraag gesteld uit het publiek aan Dhr. Hendriks. Hoe is
de financiële volgorde? Eerst komen de sportclubs aan de beurt. Plan
speelt al heel lang. Om dit te bekostigen moet er woningbouw bij komen
en een deel komt uit de algemene middelen.
Bouwfonds bekostigt de renovatie van de velden. Als er niets wordt
gebouwd dan loopt het Bouwfonds risico. De gemeente loopt geen enkel
risico volgens Dhr.Hendriks.

11.Rondvraag.
De begraafplaats wordt nog steeds zeer slecht onderhouden. Grafzerken
liggen om en de bordjes moeten eens vernieuwd worden. Kan de gemeente
dit doen en dan in overleg met Dhr. Gans uit de Wijdewormer. Hij heeft al
heel veel voorwerk gedaan voor de gemeente maar er is nog steeds geen
contact met hem op genomen. Dit betreuren wij allemaal.
Co maakt zich zorgen over de vorderingen van de bouw rondom het
Dorpshuis. Men vertelt ons dat zij nu met de aanleg van het riool bezig zijn.
Ook horen wij dat het bouwbedrijf Witkamp in financiële problemen
verkeert. Wellicht weet de gemeente er meer over.
Onlangs is er een ernstig ongeluk gebeurd op de Zuiderweg. Hierbij lag er
veel bloed op de weg. Wij zouden het fijn vinden als dat opgeruimd wordt.
Dit moeten wij melden bij front office.
12. Sluiting van de agenda om 21.45 uur.

