
Verslag Dorpsradenoverleg (GDO) woensdag 26 februari 2020 
Edam Schepenmakersdijk 
 
Voorzitter Lieke Sievers 
Secretaris Wim Schoenmaker (mede namens Warder) 
DR Beets Jan van Weerdenburg-Afra Bakker 
DR Hobrede Hans Visser – Martijn Balster 
DR Kwadijk Kees Rinia – Dineke te Bos 
DR Middelie Wouter Snip, Lucas Vroom, Nina Steenmaijer, Femke Haitsma, Marjan 

Houtman 
DR Oosthuizen Evert Hogenes, Fred Michilsen 
DR Purmer Anneke Out, Dirk de Heer m.k.a. 
DR Warder Jan de Jong  
Wijkr. V’dam Jan Veerman, Jan Schilder 
Schardam Cas Zechner, Richard v/d Nat m.k.a. 
Namens E/V Tineke Bouchier, Sjoerd Boers 
75 jr Vrijheid Wil Spanjer 
 
1. Opening  
Lieke Sievers heeft de voorzittershamer voor deze avond overgenomen van Hans Schütt, zij 
kan, tot vreugde van ons allen, het nieuwe bestuur van Middelie verwelkomen. Verheugend 
dat er toch jongeren zij die zich aangetrokken voelen om een bijdrage te leveren, en mee 
willen denken, om de leefbaarheid van E/V naar een hoger plan te tillen. 
 
2. Overhandiging van wapenschilden uit de oude gemeente Zeevang  
In de raad van E/V was besloten om de, fraai door Bets Smit uit Middelie geschilderde, 
wapenschilden te verstrekken aan de dorpsraden Zeevang. Dorpsraden zorgen ervoor dat de 
wapenschilden op een mooie plek in de kernen t.z.t. bezichtigd kunnen worden. 
Lieke vertelde nog een mooi verhaal over de achtergrond van de schilden. 
Op wikipedia, wapenschilden Zeevang, staat ook de verklaring van de schilden. 
Na de overhandiging, gepaard gaande met een goed glas champagne (prosecco) en met het 
bijbehorende foto ritueel werd dit deel van de bijeenkomst afgesloten. 
 
3. Notulen vergadering 27 november 2019 
Notulen werden akkoord bevonden, met de correctie dat de vergadering in Edam en niet in 
Hobrede was. 
 
4. Ingekomen stukken 
Inbreng Beets, de genoemde punten komen verder op de agenda ter sprake. 
Mail Wijkraad als reactie op het participatiebeleid. 
 
5. Groenbeleidsplan E/V 
Sjoerd Boers, beleidsmedewerker Groen E/V presenteert het Groenbeleidsplan E/V. 
Zijn presentatie wordt aan de Dorpsraden toegezonden. 
In het definitieve beleidsplan worden de opmerkingen zoals vanavond geplaatst en, eerder 
vanuit de Dorpsraden ingebracht, in het definitieve plan meegenomen. 
Hieronder vallen ook de wegen en de waterhuishouding. 



Op de vraag van Beets over grondadoptie wordt ook nagedacht. 
Ook de burgers hebben baat bij een goed natuurbeleid, waar inzet van gemeente maar ook 
van de burger verwacht mag worden waarbij ook 
 
6. Burgerparticipatie beleid. 
Beets heeft een verzoek ingediend of GDO akkoord kon gaan met een bijdrage van € 700, 
voor een feestelijke kindermiddag. 
Hier was door alle Dorpsraden positief op gereageerd. Echter wel met de restrictie dat de 
gelden verstrekt uit het participatiefonds een incidentele verstrekking is.  
In dit geval wordt er een uitzondering gemaakt. 
Tineke meldt dat de concept participatienota breed is verspreid voor reactie. Vanuit de 
dorpsraden is positief gereageerd namens de secretaris van het GDO. Vanuit de wijkraad 
Oude Kom is een aantal suggesties meegegeven waarop het college ook heeft gereageerd 
(deze reactie is in bezit van de dorpsraden). De notitie gaat verder naar de Raad van 26 
maart om te worden vastgesteld. In de notitie is ook een uitvoeringsagenda  opgenomen, 
Tineke zal bij de realisatie hiervan het GDO betrekken. 
 
7. Info College E/V 
Lieke meldt dat het Tolhuus in Warder weer als hotel gaat fungeren, mogelijk i.s.m. de 
uitbaters van de Oude School te Warder. 
29 februari a.s. wordt de nieuwe reddingboot van Warder, in Hoorn te water gelaten. 
Dit heugelijke feit wordt officieel gedaan locatie Schelphoek 14.00 uur. 
Dijkversterking Zeevang, de Alliantie is nu bezig met het treffen van omkeerbare 
maatregelen, 
Dit om als er groen licht gegeven wordt door de Raad van State er geen onnodige vertraging 
zal optreden bij het vervolg van de uitvoering. 
Gemeentehuis Oosthuizen is verkocht en wordt per 1 april a.s. overgedragen aan de nieuwe 
eigenaar.  Het Sociaal Loket wordt tijdelijk op een andere plek in het gemeentehuis ingericht 
en krijgt ook een onderkomen in de nieuwe opzet. Voor de herinrichting van het terrein om 
het oude gemeentehuis wordt een breed participatietraject opgezet. 
 
 
8. 75 Jaar Vrijheid 
Wil Spanjer schetst een beeld van waar de diverse kernen en verenigingen mee bezig zijn om 
de bevrijding op een waardige wijze te vieren. 
Buiten de plaatselijke festiviteiten zijn er tal van landelijke evenementen waar E/V ook z’n 
steentje bijdraagt. 
Ondanks de uitspraak dat de middelen beperkt zijn is er toch een bedrag beschikbaar 
gesteld, uiteraard met instemming van het GDO. Hiervoor wordt de achterban nog 
geraadpleegd om uiterlijk 10 maart a.s. de uitslag te melden bij Wim  om een bedrag van € 
35.000, beschikbaar te stellen tbv de lokale activiteiten. 
Hiervoor dienen alle betrokkenen een begroting in te dienen en dient ook een overzicht te 
zijn van de gemeentebrede projecten waarna Wil Spanjer (in overleg met, Wim 
Schoenmaker en Tineke Bouchier het beschikbare geld zo goed mogelijk verdelen. 
 
 
 



9. Actiepunten/Rondvraag 
Beets; 
Natuur Speelveld Beets is nog in voorbereiding, de gemeente voert overleg over het 
ingediende concept met de indieners, opdat het past binnen de gestelde kaders. 
Onderhoud langs A7 Rijkswaterstaat, Hiervoor toch RWS blijven benaderen eventueel i.o. 
E/V (groen afd.). 
Gladheidbestrijding Beets wie is verantwoordelijk? 
Provincie voor de Parallelweg, HHNK voor Dorp. De dorpsraad neemt contact op met hen. 
Waar kan info verstrekt worden over kinderopvang? 
In de kernen van Beets, Warder en Oosthuizen is peuteropvang aanwezig (in de overige 
kernen dus niet. Voorheen was dit verbonden aan alle basisscholen in de kernen, dus ook in 
Middelie en Kwadijk, maar omdat de groepen zo klein werden was dit niet meer haalbaar).  
In Beets en Warder wordt de peuteropvang aangeboden door Stichting Kinderopvang 
Purmerend (SKOP) en in Oosthuizen door Berend Botje.  
De manager van SKOP is Liesbert Dreijer (e-mail: l.dreijer@kinderopvangpurmerend.nl  en 
telefoon: 0299-461011 / 06-51016608) 
De regiomanager van Berend Botje is Heleen Walburg: (h.walburg@berendbotje.nl en 
telefoonnummer: 088-2337194) 
 
Glasvezel aanleg Beets vertraagd door een gewijzigd traject voor de aanleg. 
Wim S zal namens ZeevangNet 18 maart info verstrekken tijdens de DR-vergadering in Beets 
Plaatsen van een recreatie bank langs het fietspad Beets/Oosthuizen  
Via Grondbeleid E/V kan dit mogelijk voor Beets geregeld worden. 
Subsidie voor Koningsdag mogelijk? 
Aanvragen, honorering wordt niet toegezegd. 
Warder; 
Onduidelijkheid over de plaatsing van speelplaatsen m.n. in Warder. 
E/V komt met een voorstel, afwachten 
Door het vertrek van Tom Schilder is zijn positie vacant wie vervangt hem? 
Wordt gewerkt aan vervanging, info wordt verstrekt 
Oosthuizen; 
Zoal eerder al gemeld lopen de problemen hoog op door het intensieve bouwverkeer t.b.v. 
uitbr. Plan Waterrijk, zodanig dat er gevaar bestaat op escalatie. 
Lieke neemt dit intern op en zal zorgen voor terugkoppeling. 
Purmer; 
Biomassacentrale hiervoor is een voorlichtingsavond geweest waarvan de uitkomst niet 
bekend is. Binnenkort wordt in een 3hoek gesprek tussen betrokken gemeentes om tot een 
gezamenlijk standpunt te komen. De zorgen/weerstand voor de bouw van de centrale wordt 
door allen gedeeld. 
Voor het 400-jarig bestaan van de polder de Purmer in 2022 is inmiddels een comité 
opgericht. 
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 10. Sluiting 
Onze tijdelijke voorzitster kan de vergadering 22.30 sluiten. 
 
 
Vergaderschema 2020  
22 april Schepenmakersdijk Edam 
24 juni Schepenmakersdijk Edam 
26 augustus Schepenmakersdijk Edam 
28 oktober Schepenmakersdijk Edam 
20 januari Schepenmakersdijk Edam 2021 
 
Actiepunten 
Natuur Speelveld Beets Hans S./Vincent Tuyp 
Mobiel Telefoonverkeer Zeevang Wim S 
Maaibeleid Provincie/Rijkswaterstaat Manu van Lin (EV 
Landbouwverkeer via N244 Wim Runderkamp/Anneke Out 
Bestemmingsplan Purmer Wim Runderkamp/Anneke Out 
Biomassacentrale Purmerend  status Hans Schütt 
Euro Art 2020 Hans S (EV)) 
Ontsluiting Waterrijk O’huizen Wim Runderkamp(EV) 
75 jaar Bevrijding  5 mei 2020 Lieke Sievers/Wil Spanjer 
 
Ontwikkeling visie Waterfront Hans Schütt/Wijkraad Volendam 
Reactie Zeevangkernen bijdrage 75 jr Vrijheid E/V 


