
Verslag digitaal Dorpsradenoverleg (GDO) woensdag 18 november 2020 
Zoom 
 
Voorzitter Hans Schütt 
Secretaris Wim Schoenmaker (mede namens Warder) 
DR Beets Jan van Weerdenburg 
DR Hobrede Ed Wilms 
DR Kwadijk Dineke te Bos 
DR Middelie Lucas Vroom 
DR Oosthuizen Jeep Hamstra 
DR Purmer Anneke Out 
DR Warder Jan de Jong  
Wijkr. V’dam Jan Veerman 
Schardam n.a.w. 
Namens E/V Tineke Bouchier 
 
1. Opening  
Hans Schütt opent de bijeenkomst die, i.v.m. het Coronavirus, digitaal plaatsvindt. 
 
2. Notulen bijeenkomst 23 september j.l.  
Notulen werden zonder opmerkingen geaccepteerd. 
Anneke Out; waarom komt Hessing niet naar de Purmer. 
Er is geen reactie gekomen vanuit Purmerend vlgs. Hans S. 
Inrichting van het industrieterrein genieten bedrijven uit de regio voorkeur. 
Landbouwverkeer via N244 wordt aan Wim Runderkamp voorgelegd. 
 
3. Ingekomen stukken 
Geen. 
 
4. Actiepunten 
Natuurspeelveld Beets Zie speelplaatsbeleid kernen 
Zendmast Mobiel verkeer Nog in behandeling, Wim Schoenmaker 
Maaibeleid Provincie/Rijkswaterstaat Nog overleg over specifieke vraag  
Landbouwverkeer via N244 Tineke io met Wim Runderkamp, terugmelding:  

Staat al in Verkeersplan, maar provincie wil niet        
medewerking verlenen. Houdt de aandacht. Is in       
vorige GDO ook al aangegeven. 

 
Speelplaatsbeleid kernen EV komt per locatie met voorstel 
Ondergrondse containers Zeevang Huidige VANG-beleid wordt herijkt, GDO wordt      

t.z.t. geïnformeerd 
Glasvezel Zeevang Streven begin 2021 het merendeel aangesloten 
Nieuwe School Beets Komt gesprek met dorpsraad Beets.  
Afsluiting zwaar verkeer Warder/Oosth. De gemeente neemt contact op met de       

dorpsraden Zeevang, om de knelpunten te      
bespreken. 

Omgevingsvisie E/V Staat op agenda raadsverg. 26-11 



5. Info Edam/Volendam 
Hans S geeft een overzicht wat er binnen het gemeentelijk apparaat speelt. 
Ingediende gemeentebegroting is goedgekeurd door de Raad. 
Motie van lijst Kras op de subsidie uitkeringen te verlagen wordt door de betreffende              
wethouders bekeken. 
Corona heeft een grote impact op het beleid van de E/V. 
Vooralsnog kunnen de bijstand aanvragen uit de Algemene Reserve gehonoreerd worden. 
Clementie wordt betracht voor de horeca, als een van de zwaarst getroffen partijen. 
Het voormalig gemeentehuis Oosthuizen verwacht Hans voor 1 dec. a.s. de handtekening  
van de koper(s). 
Kraaiennest en Cultureel Centrum Oosthuizen zijn de plannen in ontwikkeling. 
Berichtgeving over het nieuwe Stadskantoor  ad Julianaweg V’dam is staat nog ter discussie. 
Wijkraad Volendam dat het veel te druk is op de Julianaweg voor een stadskantoor.  
 
6/7. Rondvraag 
Wijkraad V’dam vraagt of het juist dat de omgeving Meerzijde onder Beschermd            
Stadsgezicht valt, hierdoor mogen er geen zonnepanelen geplaatst worden. 
Tineke doet onderzoek. Terugkoppeling: 
het volgende wordt teruggemeld: Mogelijkheden worden bekeken door RO/Duurzaamheid         
(is nog vacature is) Ism RO/erfgoed. Botst niet alleen met erfgoedbeleid, ook met HIOR. Er               
zijn wel andere mogelijkheden waar men aan deel kunnen nemen, zoals postcoderoos en             
Zon op Volendam. 
N.a.v. vraag over meldingen app: 1e kwartaal 2021 nader contact hierover. 
Verder vraagt Tineke of de dorps-en wijkraden hun verslag willen sturen naar            
t.bouchier@edam-volendam.nl over het afgelopen subsidiejaar zoals ook in de         
subsidievoorwaarden is aangegeven. Graag z.s.m. 
 
 10. Sluiting 
Hans S sluit de bijeenkomst 21.15 uur van deze 1e digitale bijeenkomst. 
 
Vergaderschema 2021 
20 januari Schepenmakersdijk Edam 
10 maart Schepenmakersdijk Edam 
21 april Schepenmakersdijk Edam 
09 juni Schepenmakersdijk Edam 
18 augustus Schepenmakersdijk Edam 
29 september Schepenmakersdijk Edam 
10 november Schepenmakersdijk Edam 
19 januari 2022 Schepenmakersdijk Edam 
 
Alle geplande data zijn op woensdag 
Aanvang 20.00 uur 
 
Voorgestelde locatie is onder voorbehoud. 

mailto:t.bouchier@edam-volendam.nl

