
Verslag Dorpsradenoverleg (GDO) woensdag 23 september 2020 
Edam Schepenmakersdijk 
 
Voorzitter Hans Schütt 
Secretaris Wim Schoenmaker (mede namens Warder) 
DR Beets Jan van Weerdenburg-Jurre Bleekemolen 
DR Hobrede Hans Visser – Ed Wilms 
DR Kwadijk Ep Blakborn– Dineke te Bos 
DR Middelie Femke Haitsma, Jeffrey Rijpkema 
DR Oosthuizen Niet aanwezig m.k.a. 
DR Purmer  Dirk de Heer, Anneke Out m.k.a. 
DR Warder Jan de Jong  
Wijkr. V’dam Jan Veerman, Theo Burger 
Schardam Kees Koeman, Cas Zechner m.k.a. Richard v/d Nat m.k.a. 
Namens E/V Tineke Bouchier, Wim Runderkamp 
 
 
1. Opening  
Hans Schütt opent de bijeenkomst die, i.v.m. het Coronavirus in de raadzaal plaatsvindt . 
Hans spreekt een woord ter nagedachtenis aan Kees Rinia, voorzitter van Dorpsraad Kwadijk, 
die begin juni plotseling overleden is. Hans noemde Kees een aimabel mens en krachtig 
bestuurder die op vele fronten bezig was. Een zwaar verlies voor allen die hem kenden. 
Ep Blakborn herdacht Kees ook in een kort woord en gaf aan dat hij de voorzittersrol nu in 
nam. 
 
Door wisseling van de wacht intern bij E/V is Tineke Bouchier weer ons aanspreekpunt bij de 
gemeente, gezien haar eerdere rol in deze functie hebben wij alle vertrouwen in een goede 
samenwerking. 
 
2. Notulen bijeenkomst 26 februari j.l.  
Notulen werden zonder opmerkingen geaccepteerd. 
 
3. Ingekomen stukken 
Schrijven van R. Zandbergen n.a.v. meldingen over overlast van verkeer m.n. motorrijders in 
de weekenden. De brief is naar alle Dorpsraden verzonden. 
 
4. Info E/V 
Tineke geeft aan dat er binnen E/V gewerkt wordt aan een nieuwe subsidieregeling 
dorpsraden en wijkraden. Ook wordt een subsidieregeling voor inwonersinitiatieven 
voorbereid. 
Zodra het concept vastgesteld is wordt het ter inzage aangeboden aan de Dorpsraden. 
Het bedrag wat nu in de reserve vitalisering kernen zit is € 58.000,- 
Daarnaast is er jaarlijks een structureel budget op de exploitatie voor inwonersinitiatieven 
van € 25.000,-- 
Dit bedrag is bestemd voor de gehele gemeente Edam/Volendam. 
Daarnaast blijft de  jaarlijkse subsidie voor de Dorpsraden  € 1.250,--, voor Oosthuizen € 
2.500,-- en wordt dit in de nieuwe regeling dorpsraden en wijkraden verder opgenomen. 



In die nieuwe regeling wordt ook de werkwijze en rolverdeling uitgewerkt, hierbij komt 
tevens de rol van voorzitter van het GDO aan de orde. Tineke geeft aan dat in de 
participatienota is aangegeven dat deze rol van voorzitter bij het GDO ligt en dit zal ook in de 
subsidieregeling dorps-en wijkraden worden aangegeven. 
 
5. Toelichting bedongen voorkeursrecht Purmer 
De raad heeft in de vergadering van 17 september j.l. het College opdracht gegeven om het 
idee Purmer Gronden aan te wijzen volgens de Wet Voorkeursrecht. Voor de besluitvorming 
hierover zie 
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/EdamVolendam/6753c158-73a9-498b-9c1f-23f6b7571
eaa 
 
 
6. Participatiebeleid 
EV onderzoekt de mogelijkheid om inwoners digitaal te raadplegen, hiervoor de vraag aan 
de vergadering of er bereidheid bestaat om hieraan mee te werken. Middelie, Hobrede en 
Schardam melden zich hiervoor aan. Er komt een website waar de participatiemogelijkheden 
aangegeven worden en voorbeelden van werkwijzen participatie. 
Uiteraard blijft de Dorpsraad en de wijkraad belangrijke schakel in de participatie, als 
aanspreekpunt voor de gemeenten en vice versa ten behoeve van de leefbaarheid in de 
kernen. 
 
7. Stand van zaken reeds aangevraagde bijdragen 
Wijkraad Volendam; Bijdrage verlichting brug Edammerweg € 2.662,-- 
BeetsNut en Vermaak; Bijdrage digitaliseren 3 dorpsfilms €    459,25 
Beets: Realiseren van vlaggemast ook te gebruiken als kerstboom € 1.450,-- 
 
In principe gaat de vergadering akkoord met de voorgestelde bedragen, wel is het wenselijk  
dat de bedragen onderbouwd worden. Uiterlijk 28 september a.s. bericht of er alsnog 
bezwaren tegen deze bedragen bestaan. 
 
8.  Rondvraag en Actiepunten 
Natuur Speelveld Beets Zie speelplaatsbeleid kernen 
Zendmast Mobiel verkeer Nog in behandeling, Wim Schoenmaker 
Maaibeleid Provincie/Rijkswaterstaat Nog overleg over specifieke vraag 
Landbouwverkeer via N244 Is afgehandeld, geen medewerking provincie. 
Bestemmingsplan Purmer Is afgehandeld, zie raadsbehandeling 17/9 
Biomassacentrale Purmer Is afgehandeld, Purmerend persisteert 
Euro Art 2020 Is afgehandeld. Wordt 2021  
75 Jaar bevrijding Is afgehandeld. Wordt 2021 
Speelplaatsbeleid kernen Is afgehandeld. EV komt per locatie met voorstel 
Ontsluiting Waterrijk Oosthuizen Is afgehandeld. Aparte actie, niet t.b.v. GDO 
Ondergrondse containers Zeevang Huidige VANG-beleid wordt herijkt, GDO wordt 

t.z.t. geïnformeerd 
Glasvezel Zeevang Streven begin 2021 het merendeel aangesloten 
Zonnepanelen Beets Is afgehandeld; bespreekbaar, maar in strijd met 

beleid en regelgeving RES 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/EdamVolendam/6753c158-73a9-498b-9c1f-23f6b7571eaa
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/EdamVolendam/6753c158-73a9-498b-9c1f-23f6b7571eaa


Nieuwe School Beets Is afgehandeld.  M.b.t. verloop van participatie 
komt gesprek met dorpsraad Beets.  

Buurtbus rijdt niet Is afgehandeld. Zie informatie in NIVO, buurtbus 
rijdt wel, nadere informatie via EBS OV.  

Overname wegen door EV van HHNKIn onderhandeling. 
Gaten wegdek IJsselmeerdijk m.n. Warder Wim S neemt het op met HHNK 
Afsluiting zwaar verkeer Warder/Oosth. Is afgehandeld. De gemeente neemt contact op 

met de dorpsraad.  
 
 
 
 
 
 10. Sluiting 

Hans S sluit de bijeenkomst 22.45uur 
 
 
Vergaderschema 2020 

 

18 november Schepenmakersdijk Edam 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


