Verslag Dorpsradenoverleg (GDO) woensdag 22 mei 2019
Dorpshuis Hobrede
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DR Beets
Jan van Weerdenburg, Afra Bakker
DR Hobrede Hans Visser, Ed Wilms
DR Kwadijk Ep Blakborn
DR Middelie Wouter Snip, m.k.a.
DR Oosthuiz. Evert Hogenes, F. Michilsen m.k.a.
DR Purmer
Anneke Out
DR Warder
Jan de Jong m.k.a.
Wijkr. V’dam Jan Schilder, Jan Veerman
Schardam
Cas Zechner, Richard v/d Nat m.k.a.
Namens E/V Rennie Groot
Burgemeester E/V Lieke Sievers
Wijkagent E/V Wanda Allebes
1.
Opening
Hans S. opent de vergadering.
Hij is verheugd met de deelname van mevr. Sievers aan deze bijeenkomst en ook met de
deelname van onze wijkagent mevr. Allebes

2.
Notulen vergadering 27 maart 2019
Notulen worden akkoord bevonden.
3.
Ingekomen stukken
De ingekomen mails van Beets en Hobrede komen later op de agenda weer ter sprake
4.
Presentatie wijkagent mevr. Allebes
Zij geeft aan dat, door het volgen van een cursus, haar aanwezigheid in het Zeevangse
beperkt was. Inmiddels is haar studie afgerond en kan zij zich weer vol richten op haar
werkgebied. GDO is geïnteresseerd hoe de AIV hier een bijdrage aan levert en of dit plan ook
voor haar een leidraad is om de veiligheid binnen de kernen te waarborgen.
Omdat de inhoud van het AIV rapport nog niet kenbaar gemaakt was is door mevr. Sievers
direct actie ondernomen om het rapport naar de secretaris GDO te sturen, die inmiddels
geregeld heeft dat alle kernen de inhoud hebben kunnen lezen.
De eerstvolgende bijeenkomst zal nader ingegaan worden op de inhoud van het rapport.
Hoe om te gaan met te snel rijdend en zwaar verkeer werden verschillende voorstellen
gelanceerd, m.n. de smileys konden rekenen op een breed draagvlak.
Door E/V zal nog een bijeenkomst georganiseerd worden waar het AIV rapport en de daaruit
voortvloeiende maatregelen besproken gaan worden met ons.

5. Toelichting presentatie Dorpswerk
Rennie geeft aan samen met Wim S een gesprek gehad te hebben met Dorpswerk en
Jongerenwerk. Zoals voorgesteld door Dorpswerk, is het draagvlak onder de GDO leden niet
groot om jongeren te interesseren voor activiteiten binnen het sociale domein.
Wel hebben zich bij Beets 2 jongeren gemeld die zich wel wilde inzetten, afgesproken is dat
er een gesprek met beiden geregeld wordt waarin besproken gaat worden wat de
activiteiten inhouden.
Rennie gaat die afspraak maken.
6. Info gemeente E/V-Burgerparticipatie
Rennie kan melden dat het fiets oplaadsteunpunt Beets geplaatst gaat worden.
Het concept Beleidsplan Burgerparticipatie wordt geschreven voor het College.
Ook wordt het GDO geïnformeerd over de inhoud en kan daar nog op reageren.
Na de zomer (2019) vindt de presentatie aan de burgers plaats.
Rennie deelde de folder uit van het wijksteunpunt aan de GDO leden, waarin vermeld waar
het wijksteunpunt de burger van E/V behulpzaam kan zijn. Deze folder wordt niet huis aan
huis bezorgt. Met een bus hebben medewerkers van het wijksteunpunt onlangs de kernen
bezocht en kon men informatie inwinnen.
Rennie maakt ook bekend dat zij binnen de gemeente zich bezig gaat houden met de WMO.
Dit houdt in dat er voor haar een andere ambtenaar aangesteld wordt die de contacten met
het GDO gaat onderhouden.
Wim S. maakt van de gelegenheid gebruik om Rennie voor haar inzet en betrokkenheid
hartelijk te bedanken en bij wijze van waardering haar een lekker Como kaas te
overhandigen. Wel verzoekt hij de aanwezige bestuurders bij de aanstelling van een
vervanger iemand met gewicht (figuurlijk) aan te wijzen.
Het blijkt steeds weer dat een goed contact met de gemeente van groot belang en
waardevol is voor het functioneren van Dorpsraden.
8.
Info College E/V
Hans S. Feliciteert Afra Bakker met de ontvangst van een koninklijke onderscheiding
Voortaan zullen de GDO leden haar met de nodige eerbied tegemoet treden.
Hij kan melden dat er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen gemeente en
reddingstation afgesloten is, hetgeen voor het reddingstation weer een verder voortbestaan
garandeert.
Voor de dijkversterking wordt een thema-avond georganiseerd na het zomerreces waar de
“voorlopige” plannen rond de dijkversterking kenbaar gemaakt worden.
Op de dijk in Volendam worden op dit moment nog boringen gedaan om de stabiliteit van de
dijk te onderzoeken.
Herbouw van woningen Hoogstraat Edam is tot een definitief besluit gekomen. Gekozen is
voor het ontwerp van HSB Bouw, dit besluit kan rekenen op een breed draagvlak bij de
inwoners van Edam en regio. Compliment voor de aanpak en snelheid van het College in dit
moeilijke dossier.
Hans S/Lieke S geven uitleg over het project EURO ART 2020

Dit project biedt E/V de mogelijkheid om zich permanent als toeristische trekpleister te
manifesteren waar Cultuur, Kunst, Natuur op een mooie manier samengebracht kunnen
worden. De geplande datum van 5 mei dient ook onze Bevrijdingsdag weer nieuw elan te
geven. Maar de insteek is om er tenminste een jaar van te maken met een duurzaam gevolg.
Beiden verzoeken allen om mee te denken hoe wij Gemeentebreed een mooie happening
kunnen maken.
9. Rondvraag
Beets Natuurspeelterrein, hier wordt nog over nagedacht
Afra B; Het kost veel moeite om mensen te bereiken bij de Gemeente.
Afval met tractor gebracht wordt soms afgewezen bij de vuilstort in Oosthuizen
Hiervoor was Rennie altijd aanspreekbaar en zorgde ervoor dat desbetreffende ambtenaar
reageerde, hopelijk doet ook haar vervanger(ster) hetzelfde.
Jan van Weerdenburg verzoekt ook de inwoners te betrekken bij de bouw van de nieuwe
school.
Hans S antwoord bevestigen
10.
Sluiting
Hans S. kan 22.45 de vergadering sluiten.
Volgende vergadering 17 juli 2019 Aanvang 20.00 uur
Schepenmakersdijk Edam
Vergaderschema 201
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Actiepunten
Natuur Speelveld Beets
Mobiel Telefoonverkeer Zeevang
Vervanging brug Kwadijk/landbouwverkeer N244
Groenbeleid Zeevang
Jongerenbeleid E/V
AIV
Burgerparticipatiebeleid
Weigering tractoren bij vuilstort Oosthuizen
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Wim Runderkamp
Rennie G
Rennie/Beets/Dorpswerk
E/V
E/V-Dorpsraden
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