Verslag Dorpsradenoverleg (GDO) woensdag 23 januari 2019
Loca e; v/h HHNK-gebouw Schepenmakersdijk Edam
Voorzi er
Secretaris
DR Beets
DR Hobrede
DR Kwadijk
DR Middelie
DR Oosthuiz.
DR Purmer
DR Warder
Schardam
Namens E/V
Wr Volendam

Hans Schü
Wim Schoenmaker (mede namens Warder)
Jan van Weerdenburg, Afra Bakker
Hans Visser
Ep Blakborn, Kees Rinia
Wouter Snip m.k.a.
Jeep Hamstra, Fred Michilsen
Anneke Out
Jan de Jong
Cas Zechner, Richard v/d Nat, Kees Koeman
Rennie Groot, Jeroen Besseling
Jan Schilder, Jan Klouwer

1.
Opening
Hans S. opent de vergadering.
Joke Karman hee zich afgemeld voor de vergadering, vervangend agendapunt wordt de
mo e Ambi e Bodemdaling ingebracht bij Provin. Staten NH 9-10-2017 besproken.
2.
Notulen vergadering 21 november 2018
Notulen worden akkoord bevonden na toezegging van Rennie Groot dat zij ons nog zal
informeren over de stand van zaken als AED, mailverkeer naar Jan van Weerdenburg,
afvalkalender Purmer, ophalen oud papier te vermelden op de infopagina van E/V bij de
Uitkomst. Rapportage van het AIV-onderzoek wordt binnenkort in de Raad besproken.
3.
Ingekomen stukken
Verzoek van onze nieuwe gemeentesecretaris dhr. Hans van der Woude, via Rennie, om bij
onze eerstvolgende bijeenkomst aan te schuiven bij de vergadering geniet ons aller
instemming. Via mail bericht van Paul Walgering waarin hij bericht dat hij gaat verhuizen
naar Den Bosch, Wim hee hem een mail gestuurd waarin hij Paul en echtgenote bedankt
voor zijn inbreng gedurende vele jaren voor de Zeevang en wenst hem, samen met Rona, een
goede toekomst in Den Bosch.
4.
Ambi e bodemdaling Provincie
De ingediende mo e roept veel weerstand roept veel weerstand op bij inwoners van de
provincie, m.n. kan het de agrarische bevolking zwaar raken.
E/V is voor een belangrijk deel agrarisch dus is het van groot belang de ontwikkelingen op de
voet te blijven volgen. Uiteraard zijn er instan e als o.a. de L.T.O voortrekker in het proces,
maar ook wij als GDO kunnen binnen onze rela es a enderen op de mogelijke
consequen es die dit gaat brengen als de mo e gehonoreerd gaat worden.

5.
Duurzaamheid
Jeroen Besseling, beleidsmedewerker Duurzaamheid E/V gee ons een presenta e over de
toekomstverwach ngen m.b.t. het door de Overheid gepresenteerde klimaatakkoord
Hij zal alle GDO leden een beknopte versie van de plannen toe sturen.
6.
Burgerini a ef Wijkraad Volendam
Wijkr. Volendam hee een verzoek ingediend om een bijdrage voor upgrading van het
viaduct Zeestraat, Rennie G. gee aan dat E/V enthousiast is over het plan, Inmiddels zijn er
al plannen om de situa e rond het viaduct te upgraden, uiteraard zal dit in overleg met de
Wijkraad gaan. De aanspraak op het Burgerfonds zal waarschijnlijk niet gebruikt gaan
worden. De kernen waren wel posi ef om te aanvraag te honoreren, wel met de
kan ekening dat o.i. deze upgrading geen taak voor het GDO is.
De onduidelijkheid vanuit E/V m.b.t. het uitkeringen/subsidies vraagt om toch z.s.m. te
komen met een voorstel waarin het voor eenieder duidelijk is wat de (on)mogelijkheden zijn.
Rennie G. gee aan dat er € 10.500,-- gebruikt is van de t.b.s. € 30.000,--, Het resterend
bedrag wordt overgedragen naar 2019.
7.8. Info gemeente E/V
Hans S. licht de volgende onderwerpen toe;
Nieuwbouw café Kwadijk, nog geen nieuwe ontwikkelingen.
Gemeentehuis Oosthuizen, principeakkoord met 9 par jen wat nog enige jd vergt.
Oosthuizen, Kraaiennest en Cultureel Centrum, maart presenta e plannen
Oosthuizen, nieuwbouwplan achter Raadhuisstraat 52 in ontwikkeling
Worden 4 geldautomaten geplaatst in E/V waarvan 1 in Oosthuizen, nog niet bekend
wanneer.
Volendam, pendelboot nog geen afronding
Bruggen N247 nog geen verdere info gegeven.
Rennie G.
Ontwikkeling speeltuin Beets hangt samen met enquête in Zeevang thema speeltuinbeleid.
Jan Klouwer hee zijn bedenkingen tegen de geplaatste toestellen in E/V, hij biedt zich aan
om mee te denken wat er geplaatst kan worden.
Dorpswerk biedt stagehulp aan voor het ontwikkelen van een beleid voor jongeren in de
lee ijdscategorie 18-27 jr.
Hiervoor zal in onze komende vergadering toelich ng op gegeven worden door Dorpswerk.
Mogelijke gezichtspunten kunnen ingebracht worden.
Wijkraad i.o Edam wil een keer aanschuiven bij ons GDO overleg, vergadering hee geen
bezwaar
9.
Ac epunten/Rondvraag
Fietsoplaadpunt Beets nog steeds niet geplaatst, Rennie onderzoekt
Hans Visser zou graag zien dat a andeling van zaken bij E/V sneller loopt, Hans S onderkent
het verzoek maar vraagt toch begrip voor het bestuurlijk apparaat.
Afra B, worden de door Beets ingebrachte ideeën wel meegewogen in de besluitvorming,
zowel Rennie en Hans S. kunnen dit beves gend beantwoorden.
Cas/Richard wijzen op het huidig zware transport door Schardam, hiervoor gaan zij naar
HHNK, ondersteunt E/V deze maatregel? Borden met max. 3,5 ton zijn verdwenen. Hans S.
trekt het na.

Jan de J. Vraagt of de ontwikkelingsplannen bij E/V bekend zijn, hoe gaat E/V hiermee om
gezien de mindere ervaringen met Warder 81. Hans S onderzoekt.
Jan hee deelgenomen aan het overleg tussen HHNK en de nieuw opgerichte
klankbordgroep voor de dijkversterking in het gebied Schardam-Edam-Volendam.
Anneke O, bereidt ons al voorzich g voor op het 400 jarig bestaan van de Purmer, wij kijken
ernaar uit. Ook kan zij melden dat het percentage deelnemers bereikt is voor de aanleg van
een glasvezelnet.
Ep Blakborn vraagt waar hij zich moet melden voor onderhoud Dorpsweg, Mark Wardenaar
is verantwoordelijke ambtenaar, voor vragen over grondtransport Durkweg is Marjolein Smit
de aangewezen persoon.
10.
Slui ng
Hans S. kan 22.15 de vergadering sluiten.
Volgende vergadering 27 maart 2019 Aanvang 20.00 uur
Pand v/h HHNK Schepenmakersdijk Edam
Vergaderschema 2019
27
maart
Schepenmakersdijk Edam
22
mei
Dorpshuis Hobrede
17
juli
Schepenmakersdijk Edam
25
september
Dorpshuis Hobrede
27
november
Oude School Warder 128
Ac epunten
Natuurspeelveld Beets
Mobiel Verkeer Zeevang
Vervanging brug Kwadijk/landbouwverkeer N244
Groenbeleid Zeevang
Gesprek HHNK/E-Fiber i.z. Schardam
Dorpsweg/Grondtransport Kwadijk
HHNK-transport Schardam
Fietsoplaadpunt Beets
Jongerenbeleid E/V
AIV
Burgerpar cipa ebeleid
Duurzaamheid beleid E/V
AED/Papierophalen Zeevang vermelding in Uitk.
Wijkraad Edam, afspraak
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Rennie G
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