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Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.W. Tesselaar en A.J.P Beemster 

Secretaris: M.A.S. Winder 

Volgnr: 001  Poststuk: 20.0018716 PZI 

Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 23-06-2020 

Inhoud: 

B&W besluitenlijst d.d. 23-06-2020 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 20.0017918 RO 

Omschrijving: Informatienotitie B&W 

Inhoud:  

Update voortgang onderzoek revitalisatie Recreatiepark De Bongerd Aartswoud en 

Recreatiepark Westfriesland 

 

Volgnr:  003  Poststuk: 20.0015803 RO 

Omschrijving: Starten bestemmingsplanprocedure herontwikkeling perceel Westfriesedijk 3/3a 

te Aartswoud 

Inhoud:  

Al in 2014 is een besluit genomen om voor het voorliggende initiatief aan de Westfriesedijk 

3/3a een postzegelbestemmingsplan in procedure te brengen. Hier is het echter nooit van 

gekomen. Het betreffende postzegelbestemmingsplan omvat de herontwikkeling van oude 

opstallen op het adres Westfriesedijk 3a te Aartswoud. Namens GTP-vastgoed BV is opnieuw 

een voorontwerpbestemmingsplan ontvangen met het verzoek deze in procedure te brengen. 

De herontwikkeling aan de Westfriesedijk 3/3a is gebaseerd op de provinciale Ruimte voor 

Ruimte regeling, waarbij na sloop van een vervallen agrarische bedrijfsruimte, de bouw van 1 

burgerwoning mogelijk wordt. Gelijktijdig met dit planologische proces wordt de bestemming 

van de reeds bestaande naast gelegen woning omgezet van een bedrijfswoning in een 

burgerwoning. Afspraken welke met de provincie Noord-Holland en de gemeente Opmeer zijn 

gemaakt in de voorbereidingsfase zijn in onderliggend voorontwerpbestemmingsplan 

verwerkt.  

Inspraakprocedure 

Gemeente Opmeer kent een inspraakverordening Gemeente Opmeer 2012. Op grond van deze 

verordening en artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening dient bij de voorbereiding van 

nieuw gemeentelijk beleid een inspraak- en vooroverlegprocedure in acht te worden genomen. 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 30-06-2020 week 27 

VASTGESTELD 

2 

 

 

Besluit:  

1. Op grond van artikel 3.1.1 Bro in combinatie met de inspraakverordening gemeente 

Opmeer 2012 de inspraak- en vooroverlegprocedure voorontwerpbestemmingsplan 

Westfriesedijk 3/3a te Aartswoud, IMRO codering NL.IMRO.0432.BPWestfriesedijk3a-0201, te 

starten; 

2. In te stemmen met de bijgevoegde concept Anterieure kostenverhaalsovereenkomst; 

3. Doordat kostenverhaal plaatsvindt middels een Anterieure overeenkomst af te zien van het 

opstellen van een exploitatieplan. 

 

Argumenten:  

1. Het betreft uitvoering van een eerder genomen besluit; 

2. Het bestemmingsplan is inhoudelijk gereed om in procedure te worden gebracht; 

3. Door het afsluiten van een kostenverhaalsovereenkomst is het opstellen va een 

exploitatieplan behorende bij het bestemmingsplan niet nodig; 

 

Volgnr:  004  Poststuk: 20.0018704 RO 

Omschrijving: AB Veiligheidsregio NHN 3 juli 2020 

 

Inhoud:  

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord vergadert vrijdag 3 juli 

2020. In verband met deze vergadering is de agenda met achterliggende stukken ontvangen, 

deze zijn als bijlage toegevoegd. 

 

Besluit:  

1. Agendapunt 3: Vaststelling concept verslag: in te stemmen met vaststellen van het verslag 

van 6 maart 2020. 

2. Agendapunt 4.1: De jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord volgens bijgaande exemplaren vast te stellen. 

Agendapunt 4.2: Instemmen dat het negatieve resultaat ambulancezorg van € 150.000,- zal 

worden verrekend met de positieve resultaten van de jaren 2020 tot en met 2022 en het nog 

te verrekenen tekort van € 5.000,- te verrekenen met de 11 gemeenten uit de Noordkop en 

West- Friesland. 

Agendapunt 4.3: Instemmen dat het positieve resultaat op de overige programma’s van  

€ 636.000,- als volgt zal worden bestemt: 

- € 225.000,- te bestemmen aan de algemene reserve, welke op het afgesproken peil van 

2,5% van onze lasten komt; 

- € 411.000,- te reserveren voor bestemmingsreserve Coronavirus. 

Agendapunt 4.4: Instemmen dat de gemeentelijke taken in het kader van zorgcoördinatie 

mensen onder te brengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Noord- Holland Noord. De kosten 
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voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van de zorg coördinatie worden 

geraamd op € 90.000,-.    

3. Agendapunt 5: Instemmen met het voorstel om de zorgcoördinatie mensenhandel onder te 

brengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis.  

4. Agendapunt 6.1: In te stemmen met de financiële afwijkingen veiligheidsregio (inclusief 

mutaties reserves) bij te stellen in de begroting 2020 (exclusief ambulancezorg) en het te 

bestemmen resultaat vast te stellen op € 52.000,- positief. 

5. Agendapunt 6.2: In te stemmen dat de financiële afwijkingen ambulancezorg (inclusief 

mutaties reserves) worden bijgesteld in de begroting 2020 en het te bestemmen resultaat 

vast te stellen op € 48.000,- positief. 

6. Agendapunt 6.3: In te stemmen met de bestuursrapportage 2020-1 

7. Het algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van deze update van de kosten 

t.b.v. de bestemmingsreserve Coronavirus. 

 

Argumenten:  

Voor wat betreft de punten 1 t/m 6 heeft de raad op 18 juni hiervoor een positieve zienswijze 

afgegeven. 

 

Punt 7 (Prognose kosten coronavirus):  

De kostenraming corona voor de veiligheidsregio NHN dit jaar wordt voorlopig geschat op 

ongeveer € 850.000,-. Het dagelijks bestuur heeft voorgesteld om een bestemmingsreserve te 

reserveren van  

€ 411.000,- van het positieve resultaat van 2019.  

De verwachting is dat de veiligheidsregio mogelijke bepaalde kosten in rekening kan brengen 

bij het Rijk of de zorgverzekeraars.  

Wanneer de kosten hoger zijn dan de bestemmingsreserve, zullen deze ten laste komen van 

de algemene reserve. Mochten de kosten lager uitvallen, zal het resterende bedrag worden 

uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. 
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Volgnr:  005  Poststuk: 20.0017775 RO 

Omschrijving: Vaststellen en vrijgeven van de concept-Regionale Energiestrategie Noord-

Holland Noord 

 

Inhoud:  

De raad stelde in november 2019 de startnotitie RES-NHN vast. Hiermee is het proces 

vastgesteld om te komen tot een RES NHN. Op 24 april 2020 is het concept RES NHN 

openbaar gemaakt. Vanaf dat moment konden alle geïnteresseerden kennis nemen van het 

concept RES NHN.  De vervolgstap is het vaststellen van het concept RES NHN door het 

college met het uiten van de wensen en bedenkingen door de raad. Het concept-RES wordt 

begin oktober 2020 aan het Nationaal Programma RES aangeboden voor doorrekening en 

advies, tezamen met: de opgehaalde wensen en bedenkingen van de raden uit NHN, 

Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap, en de reacties van de 

deelnemers van het participatieproces. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de concept-RES NHN als eerste resultaat uit het regionale proces om te 

komen tot de RES 1.0 

2. De raad in de gelegenheid te stellen voor het uiten van wensen en bedenkingen en 

daarvoor bijgaand raadsvoorstel (20.0017803) aan de gemeenteraad aan te bieden met de 

concept-RES NHN als bijlage; 

3. Volmacht te verlenen aan wethouder Samir Bashara (als lid van de Stuurgroep RES NHN 

namens de deelregio Westfriesland) om de concept-RES aan te bieden aan het Nationaal 

Programma RES voor doorrekening en advies, tezamen met: de opgehaalde wensen en 

bedenkingen van de raden uit NHN, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het 

Waterschap, en de reacties van de deelnemers van het participatieproces. 

Argumenten:  

1.1. De concept-RES wordt vastgesteld door de Colleges van B&W, Gedeputeerde Staten en de 

Dagelijkse Besturen van het hoogheemraadschap en geven hem vrij voor: 

• wensen en bedenkingen van de raden, Gedeputeerde Staten en het algemeen bestuur van 

het hoogheemraadschap; 

• reactie door de betrokken deelnemers van het RES-proces; 

• beoordeling door het Nationaal Programma RES (NP RES). 

1.2. Met dit concept-bod wordt een belangrijke tussenstap gezet om te komen tot een 

energieneutraal Westfriesland 2040. 

1.3. Het concept-bod RES is een eerste bod die de komende tijd nader wordt uitgewerkt met 

inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. 

1.4. Met de concept RES NHN wordt het concept-bod namens Westfriesland aangeboden aan 

het Nationaal Programma RES. 
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Volgnr:  006  Poststuk: 20.0018536 RB 

Omschrijving: portefeuillehoudersoverleg VVRE 

Inhoud:  

Op 2 juli 2020 vergaderen de portefeuillehouders Verkeer & vervoer, Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE). Aansluitend vergaderen de portefeuilehouders  

Madivosa en VVRE samen. Dit advies betreft beide overleggen. Tijdens dit overleg worden 

diverse onderwerpen met betrekking tot de genoemde beleidsvelden behandeld. 

Besluit:  

1. In het portefeuillehouderoverleg VVRE op 2 juli 2020 de volgende standpunten in te nemen: 

2. Agendapunt 2: vaststelling verslag: Het conceptverslag van he overleg van 4 juni 2020 

geeft geen aanleiding tot opmerkingen en kan worden vastgesteld 

3. Agendapunt 3: Overdracht wegen: 3.1. De Businesscase Overdracht wegen 7 Westfriese 

gemeenten op te leveren (versie 1.8); 3.2. in gesprek te gaan met het Hoogheemraadschap 

over kritieke onderhoudspunten en financiële aspecten; 3.3. Een standpunt in te nemen over 

de verwerking van de eenmalige kosten conform de adviezen in de Buca: • Boekwaarden en 

eenmalige kosten ten laste van de betreffende gemeente en worden afgeschreven conform 

gemeentelijke beleid, • afkoopsom op te brengen door Hoorn, Enkhuizen, Stede Broec.; 3.4. 

De colleges en gemeenteraden voor te stellen in te stemmen met de overdracht van de wegen 

van het Hoogheemraadschap aan de gemeenten per 1 januari 2022, volgens scenario 1, optie 

3, variant 1, van de Buca, hetgeen inhoudt: • De gemeenten onderhouden de wegen zelf, 

maar ondersteunen elkaar om de kosten op te brengen; • Het financieel voordeel van de 

overdracht komt zoveel mogelijk ten goede aan de nettobetalers Hoorn, Enkhuizen, Stede 

Broec; • De ondersteuning is langdurig met tussentijdse aanpassing van de steun met het 

afnemen van de afschrijvingslasten. 

4. Agendapunt 4: Bedrijventerreinen in Westfriesland: Kennis te nemen van de 

behoefteraming werklocaties 2020 Noord-Holland Noord door de provincie Noord-Holland; 

5. Agendapunt 5: Bestuurlijk Afstemmings Overleg HbA: Bespreken opvattingen/inbreng 

Westfriese gemeenten. 

6. Agendapunt 6: PVVB Noord-Holland Noord: Bespreken opvattingen/inbreng Westfriese 

gemeenten. 

7. Agendapunt 7: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: Bespreken opvattingen/inbreng 

Westfriese gemeenten. 

8. Agendapunt 8: Mededelingen/informatie-uitwisseling (inclusief Rondvraag): 8.1 

woningbouwplan multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Dres in Westwoud is afgestemd 

en geeft geen aanleiding tot opmerkingen: 8.2: kennis nemen van de mededelingen en 

gelegenheid voor informatie-uitwisseling actuele ontwikkelingen diverse dossiers. 

9. Madvosa-VVRE Agendapunt 2: Pact van Westfriesland: kennisnemen van het beoogde 

inrichtingsplan en communicatiestrategie Pact van Westfriesland 7.1. 

Argumenten:  

1. In het advies worden de diverse onderwerpen kort behandeld en wordt het gegeven advies 

over het in te nemen standpunt onderbouwd. 
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Volgnr:  007  Poststuk: 20.0013932 RB 

Omschrijving: overdracht wegen Hoogheemraadschap 

 

Inhoud:  

Op de agenda voor de VVRE van 2 juli staat een voorstel voor de overdracht wegen. De 

materie is dermate complex dat hierover apart geadviseerd wordt middels dit voorstel.  

In 1993 is met de Wet herverdeling wegen een eind gekomen aan versnipperd beheer van 

wegen. Er zijn sindsdien 3 beheerders, het rijk voor de rijkswegen, de provincie voor de 

provinciale wegen en de gemeente voor het onderliggend wegennet. Behalve in het westen 

van het land, waar waterschappen van oudsher wegen beheerden, met name buiten de 

bebouwde kom. Een deel van de waterschappen is dit met name voor de kleinere gemeenten 

blijven doen. Vervolgens zijn gemeenten en waterschappen gefuseerd en ontstaat er een 

beheersituatie die niet meer logisch is.  

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft circa 1.400 km wegen in 

beheer, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. In het gebied van HHNK liggen 32 

gemeenten, bij 18 daarvan (het worden er steeds minder) heeft HHNK de wegen in beheer. 

Daarom heeft HHNK de wens geuit de wegen over te dragen aan de gemeenten.   

In de Westfriese gemeenten heeft het HHNK circa 500 km aan wegen in beheer. Een deel van 

de wegen is bij zowel de gemeente als HHNK in beheer. Door deze versnipperde 

beheersituatie is het voor de gebruikers en omwonenden niet altijd duidelijk van wie een weg 

is en waar een klacht of vraag ingediend kan worden. Ook komt het voor dat een gemeente 

haar mobiliteitsbeleid of ruimtelijke plannen niet optimaal kan uitvoeren omdat niet alle 

betreffende wegen in haar beheer zijn.  

Deze vraag is opgepakt door de colleges van de inliggende gemeenten en op 10 juli 2017 is er 

een intentieovereenkomst gesloten met het Hoogheemraadschap en de 7 Westfriese 

gemeenten om de overdracht van de wegen onder bepaalde voorwaarden samen te 

onderzoeken. 

De belangrijkste voorwaarde is een financiële: “De totale gemeentelijk lasten in elk van de 

Westfriese gemeenten mogen als gevolg van de overdracht van wegen vanuit het 

hoogheemraadschap niet hoger worden dan de huidige gemeentelijke belastingen, 

vermeerderd met de huidige wegenheffing uit de waterschapslasten. Uitgezonderd is de 

trendmatige verhoging.”  

Dit is uitgewerkt in bijgevoegd businesscase. (Buca) Dit wordt bij Financiën nader toegelicht. 

 

Besluit:  

In de VVRE het volgende standpunt in te nemen:  

1. Kennis te nemen van het voorstel omtrent de overdracht van de wegen van het 

Hoogheemraadschap aan de gemeenten per 1 januari 2022 volgens scenario 1, optie 3, 

variant 1 en dit af te stemmen binnen VVRE 
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Argumenten:  

1.1 De Businesscase is gereed voor bestuurlijke besluitvorming. 

1.2 De onderhoudstoestand van de wegen en wat daar bij hoort bij overdracht moet 

vergelijkbaar zijn met die van de gemeente, de financiële uitgangspunten van het 

Hoogheemraadschap zijn mogelijk onderhandelbaar 

1.3 De verdeling van kosten en wijze van afschrijving heeft financiële gevolgen.   

1.4 Overdracht heeft voordelen, de gemeenteraden besluiten uiteindelijk over de financiële 

gevolgen.  

 

Volgnr:  008  Poststuk: 20.0018485 ZW 

Omschrijving: Portefeuillehoudersoverleg Madivosa 2-7-2020 

 

Inhoud:  

Op 2 juli 2020 vergaderen de portefeuillehouders Madivosa. Tijdens dit overleg worden 

onderwerpen met betrekking tot de genoemde beleidsvelden behandeld. Wij hebben kennis 

genomen van de agenda en de bijbehorende adviezen. De agenda- en beslispunten van het 

gezamenlijk overleg VVRE-Madivosa staan in het collegevoorstel ‘Portefeuillehoudersoverleg 

VVRE 2 juli’. 

 

Besluit:  

Met betrekking tot het verslag van de vorige vergadering (agendapunt 2) 

1. Het conceptverslag Madivosa 4 juni 2020 vast te stellen. 

Met betrekking tot uitvoeringsscenario’s nieuwe wet inburgering Westfriesland (agendapunt 4) 

2. In te stemmen met het door RadarAdvies opgestelde synthese-scenario richtinggevend te 

laten zijn voor de verdere voorbereiding van de uitvoering van de Nieuwe Wet Inburgering in 

West Friesland  

3. In te stemmen met de startnotitie en de uitvoeringsscenario’s in een 

raadsledenbijeenkomst in september/oktober 2020 toe te lichten. 

Met betrekking tot regionale samenwerking (psychisch) kwetsbare inwoners (agendapunt 5) 

4. Mandaat te verlenen aan wethouder R. Tesselaar voor het ondertekenen van de verlenging 

van het samenwerkingsconvenant ter overbrugging tot de ingangsdatum van de vernieuwde 

regionale samenwerkingsafspraken. 

 

Argumenten:  

De besluitvorming is nodig voor de verdere afwikkeling van deze zaken in regionaal verband. 

De inhoudelijke argumenten staan beschreven in de kolom ‘Advies B&W’. 
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Volgnr:  009  Poststuk: 20.0018710 ZW 

Omschrijving: Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden 1 juli 2020 

 

Inhoud:  

Op 1 juli 2020 vindt de vergadering plaats van het algemeen bestuur van de GGD Hollands 

Noorden (GGD HN). Er staan meerdere besluitvormende punten op de agenda. Geadviseerd 

wordt om in te stemmen met deze voorstellen. In het voorliggend advies staat een toelichting 

op de agendapunten.  

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de agenda en met betrekking tot de volgende punten: 

2.a Vaststellen verslag 11 maart 2020 

In te stemmen met het vaststellen van het verslag. 

2.b Vaststellen verslag 11 maart 2020 besloten vergadering 

In te stemmen met het vaststellen van het verslag. 

2.c Vaststellen verslag informele vergadering 22 april 2020 

In te stemmen met het vaststellen van het verslag. 

3.a Mededelingen 

Ter kennisgeving aan te nemen. 

3.b Ingekomen stukken/ stukken ter informatie 

Ter kennisgeving aan te nemen. 

3.c Stand van zaken m.b.t. Covid-19 (mondeling door directeur) 

Ter kennisgeving aan te nemen. 

4.Vaststellen begrotings- en verantwoordingstukken GGD Hollands Noorden 

4.a Vaststellen Jaarrekening en Programmaverantwoording GGD Hollands Noorden 2019 

inclusief resultaatbestemming 

De zienswijze zoals verwoord in het raadsbesluit van 18 juni 2020 bij GGD HN in te brengen 

en GGD HN te verzoeken om een schriftelijke reactie op de ingediende zienswijze. 

4.b Amendement gemeente Heerhugowaard inzake egalisatiereserve RVP 

Ter kennisgeving aan te nemen. 

4.c Vaststellen Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2021 

De zienswijze zoals verwoord in het raadsbesluit van 18 juni 2020 bij GGD HN in te brengen 

en GGD HN te verzoeken om een schriftelijke reactie op de ingediende zienswijze. 

5. 1e Burap 2020 GGD Hollands Noorden + 1e Financiële rapportage GGD Covid-19 

1. De 1e Burap GGD 2020 voor kennisgeving aan te nemen; 

2. De 1e Financiële rapportage GGD en Covid-19 voor kennisgeving aan te nemen.  

6. Voorstel verlenging opdracht accountant 

In te stemmen met het voorstel om de opdracht aan Flynth Audit B.V. te verlengen voor het 

boekjaar 2020. 

7. Voorstel tot vaststelling programma van eisen huisvesting Jeugdgezondheidszorg 
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1. In te stemmen met de herijking van het Programma van Eisen Huisvesting JGZ 2020 (PvE 

2020); 

2. Het Programma van Eisen Huisvesting JGZ 2020 over vijf jaar opnieuw te herijken. 

8. Rondvraag 

Geen toevoegingen en daarom ter kennisgeving aan te nemen.  

 

Argumenten:  

Voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur bepaalt het college van de 

gemeente Opmeer haar standpunt. Op ambtelijk niveau is afgestemd dat de advisering aan de 

colleges binnen de regio Westfriesland op hoofdlijnen gelijk is.  

 

Volgnr:  010  Poststuk: 20.0018423 PZI 

Omschrijving: AB van de GR Westfries Archief d.d. 01-07-2020 

 

Inhoud:  

Woensdag 1 juli 2020 staat een vergadering van het AB van de GR WFA geagendeerd. 

Burgemeester G.J. Nijpels is namens de gemeente Opmeer benoemd als bestuurslid van dit 

AB. Om de portefeuillehouder met mandaat zitting te kunnen laten nemen wordt u college 

gevraagd kennis te nemen van de agenda en in te stemmen met de agendapunten 2, 4 en 5. 

 

Besluit:  

1. kennis te nemen van de agenda en vergaderstukken van het AB van de GR WFA d.d. 01-

07-2020; 

2. in te stemmen met het verslag van het AB van het WFA d.d. 12-03-2020 (agendapunt 2); 

3. in te stemmen met het vaststellen van de jaarrekening 2019 door het AB (agendapunt 4); 

4. in te stemmen met het vaststellen van de begroting 2021 door het AB (agendapunt 5). 

 

Argumenten:  

Hieronder volgt een opsomming van de agendapunten met ambtelijke toelichting.  

1. Opening en mededelingen. 

2. Verslag AB 12-03-2020 (zie bijlage 1 bij de agenda): geen opmerkingen. 

3. Zienswijzen raden op de jaarstukken (zie bijlage 2 bij de agenda): 

Alle gemeenten hebben een positieve zienswijze afgegeven op de rekening 2019 en begroting 

2021. 

4. Jaarrekening 2019 ter vaststelling (zie bijlage 3 bij de agenda): 

Uw college heeft op 19 mei besloten om de raad voor te stellen een positieve zienswijze af te 

geven voor de jaarrekening 2019 en begroting 2021, waartoe de raad op 18 juni ook heeft 

besloten (zie agendapunt 3). 

5. Begroting 2021 ter vaststelling (zie bijlage 4 bij de agenda): zie agendapunt 4. 

6. Stand van zaken eDepot (mondelinge toelichting). 

7. Rondvraag. 
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Volgnr:  011  Poststuk: 20.0000831 I&G 

Omschrijving: Onthulling en plaatsing naambord openbare ruimte "Hil Schipperpad" 

 

Inhoud:  

Wij kregen 19 december het verzoek, uit naam van de stichting historisch Spanbroek – 

Opmeer, om de naamgeving Hil Schipperpad toe te kennen aan een tot nu toe naamloos pad.  

Begin 2000 is er een pad aangelegd langs de rechterzijde van het perceel van de familie 

Schipper. Het pad verbind de Spanbroekerweg met de nieuwe wijk Heerenweide. De familie 

Schipper woont sinds 1953 op dit perceel aan de Spanbroekerweg 147. De stichting draagt 

een aantal bijzondere verdiensten aan ter onderbouwing van hun verzoek. 

Dit jaar zou ook 75 jaar bevrijding gevierd worden. Helaas kan de viering door de Covid-19 

pandemiemaatregelen dit jaar niet plaatsvinden. De verdiensten van de heer Hil Schipper in 

het ondergronds verzet tijdens de tweede wereld oorlog bieden ons de mogelijkheid om via dit 

burgerinitiatief en de verdiensten van de heer Schipper toch aandacht te geven aan wat 75 

jaar bevrijding voor de gemeente betekend.  

 

Besluit:  

• een straatnaambord te laten plaatsen aan het begin van het pad 

• op een nader te bepalen moment de onthulling en plaatsing van het straatnaambord in het 

bijzijn van de familie en genodigden uit te voeren 

• Akkoord te gaan met het voorgelegde besluit tot vaststellen van openbare ruimte 

• Het huisnummerbesluit in te laten gaan op 5 mei 2020  

 

Argumenten:  

• Hil Schipper was een verdienstelijk lid van de samenleving. 

• In de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt in 

het ondergronds verzet tegen de Duitse bezetting van ons land en in het bijzonder van West-

Friesland. 

• Een onthulling met een select gezelschap bied de mogelijkheid om toch nog enige aandacht 

te schenken aan 75 jaar bevrijding.  

 

 

 
 
 
 

 


