
 
Verslag Dorpsradenoverleg (GDO) woensdag 27 maart 2019 
Locatie; v/h HHNK-gebouw Schepenmakersdijk Edam 
 
Voorzitter Hans Schütt 
Secretaris Wim Schoenmaker (mede namens Warder) 
DR Beets Peter van Raalte 
DR Hobrede Hans Visser, Joop van Bruggen 
DR Kwadijk Ep Blakborn, Dineke te Bos 
DR Middelie Wouter Snip  
DR Oosthuiz.   Jeep Hamstra, Evert Hogenes 
DR Purmer Anneke Out, Dirk de Heer (later aangeschoven) 
DR Warder Jan de Jong 
Wijkr. V’dam Jan Schilder, Jan Veerman 
Schardam Cas Zechner, Richard v/d Nat 
Namens E/V Rennie Groot 
Namens kern Edam 3 vertegenwoordigers 
Wr Volendam Jan Schilder, Jan Klouwer 
 
1. Opening  
Hans S. opent de vergadering. 
I.v.m. tijd wordt de presentatie van Jongerenwerk E/V en Dorpswerk als 1e op de agenda 
geplaatst. 
 
5. Presentatie Jongerenwerk E/V en Dorpswerk 
Youssouf Jongerenwerk E/V) geeft een presentatie over het werk wat hij, samen met zijn 
medewerkers, tot stand brengt in E/V met het begeleiden van jongeren om mee te doen in 
de samenleving. Hier heeft hij m.n. in de Singelwijk Edam goede resultaten bereikt. 
Graag ziet hij dit in Zeevang ook tot stand komen. 
Zijn presentatie zal naar de dorpsraden toegezonden worden. 
Aansluitend presenteerde Kor Berghuis namens Dorpswerk de visie om jongeren in de 
kernen te betrekken en actief deel te laten nemen aan een vitaal leefbaar platteland. 
Hij verzoekt de vergadering 2 jongeren per kern aan te melden die mee willen helpen om het 
project tot stand te brengen, dit graag vóór 1 juni. 
Zijn presentatie zal hij in beknopte vorm met adviezen hoe het tot stand gebracht kan 
worden aan de dorpsraden toezenden. 
 
1. Opening 1a  
I.v.m. een aantal nieuwe deelnemers aan de vergadering wordt nog even voorstelrondje 
gedaan. 
Hierin gaf Wouter Snip aan dat Middelie besloten heeft de activiteiten van de Dorpsraad tot 
een minimum te beperken. Ondanks alle inzet krijgt hij geen mensen om toe te treden tot 
het bestuur, waardoor de nog zittende leden het besluit genomen hebben om te stoppen. 
Wel zullen het zij het GDO blijven bezoeken.  
  
2. Notulen vergadering 23 januari 2019  
Notulen worden akkoord bevonden.  



 
3. Ingekomen stukken 
Wim verzoekt de leden de notulen van de Seniorenraad, indien daarvoor GDO toepasbare 
punten in staan, deze in te brengen in ons GDO-overleg. 
 
4. Introductie gemeentesecretaris 
Hans van der Woude, sinds een half jaar werkzaam als gemeentesecretaris in E/V, maakte 
van de gelegenheid gebruik om zich voor te stellen aan de GDO leden. Uiteraard werd dit 
door allen zeer op prijs gesteld. Wij, als GDO leden, vertrouwen op een goede samenwerking 
met hem, en wensen hem alle succes toe.  
 
6. Enquête speeltuinbeleid E/V 
Op de enquête zijn ca. 300 reacties binnengekomen uit alle kernen. 
Er wordt nog een 2e ronde gedaan. 
Verwachting is dat mei het speeltuinbeleid aan de Raad aangeboden wordt.   
 
7. Info gemeente E/V-Burgerparticipatie 
De verzoeken van Volkstuinver. Westerkoog Oosthuizen en DR Kwadijk voor bijdragen uit 
het Burgerparticipatiefonds worden voorgelegd aan de vergadering. 
Hierover willen de raden met hun achterban overleg plegen, afspraak is dat uiterlijk 8 april 
a.s. de reactie van de Dorpsraden bij Rennie of Wim binnen is. 
Rennie verzoekt de vergadering de stukken voor aanvraag bijdrage E/V voor 1 mei op te 
sturen. 
Rennie neemt contact op met Arie Kastelein omdat er geen duidelijkheid is over een eigen 
bijdrage voor de reanimatiecursus.  
Fiets oplaadpunt Beets wacht alleen nog op plaatsing. 
 
8. Info College E/V 
Hans S. informeert de aanwezigen over de volgende onderwerpen; 

- Wapenschilden van de voormalige gemeente Zeevang gaan terug naar de kernen, 
hierover komt nader bericht 

- Camperplaats Oosthuizen is onlangs weer in gebruik genomen en staat ook vermeld  
- in het ANWB Camperboek. 
- Ontwikkelingen herstel binnen gebied Edam nadert zijn definitieve besluit. 
- E/V is aangewezen als gastheer voor EUR-Art (Cultuurhistorisch) 2020, Gemeente wil 

dit verder uitwerken om hier een blijvende toeristische historische trekpleister van te 
maken, waar alle kernen bij betrokken worden.  

- Fusie met andere Gemeenten is nog niet aan de orde. 
- Oude Gemeentehuis Oosthuizen heeft nog geen afronding plaatsgevonden met de 

potentiële gegadigden. 
- Purmermeer zijn proefballonnen waar E/V niet in geïnteresseerd is. 
- Herstel bruggen N247 is nog geen definitieve uitvoering en planning van bekend. 

 
 
9. Actiepunten/Rondvraag 
De vraag van Beets of de ingebrachte punten vanuit GDO en m.n. Beets meegenomen 
worden in de besluitvorming, wordt door Hans S bevestigend beantwoord. 



Cas Z verzoekt E/V de vuilnisbakken, steigers en plaatsing van tenminste 2 tafels en banken 
voor a.s. zomer te controleren en regelen. Hier heeft hij eerder op geattendeerd. Rennie zal 
informeren. 
Hans Visser vraagt zich af wie de wijkagent is, i.o. met Rennie wordt gekeken of de wijkagent 
de eerstvolgende vergadering aanwezig kan zijn. 
Het verzoek om het papier ophalen binnen Zeevang te vermelden in De Uitkomst, is gedaan 
maar wordt niet opgenomen in het blad. 
Joke Karman van het wijksteunpunt E/V heeft, in een telefonisch gesprek, toegezegd dat er 
een voor iedere inwoner inzichtelijk stuk komt waar hun activiteiten uit bestaan.  
 
10. Sluiting 
Hans S. kan 22.45 de vergadering sluiten. 
 
Volgende vergadering 22 mei 2019 Aanvang 20.00 uur  
Dorpshuis “De Zwaan” Hobrede 
 
Vergaderschema 2019 
22 mei Dorpshuis Hobrede 
17 juli Schepenmakersdijk Edam 
25 september Dorpshuis Hobrede 
27 november Oude School Warder 128 
 

 
Actiepunten 
Natuur Speelveld Beets Hans S./Vincent Tuyp 
Mobiel Telefoonverkeer Zeevang Wim S 
Vervanging brug Kwadijk/landbouwverkeer N244 Wim Runderkamp 
Groenbeleid Zeevang Rennie G 
Dorpsweg/Grondtransport Kwadijk Ep Blakborn 
Fiets oplaadpunt Beets Rennie 
Jongerenbeleid E/V Dorpswerk/E/V-Dorpsraden 
AIV E/V 
Burgerparticipatiebeleid E/V-Dorpsraden 
Uitnodiging wijkagent Rennie  


