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1.
Opening
Hans S. opent de vergadering.
2.
Notulen vergadering 22 mei 2019
Notulen worden akkoord bevonden.
3.
Ingekomen stukken
Uitnodiging voor deelname aan de door de Waterlandse Uitdaging, om deel te nemen
Aan de beursvloer. Uitnodiging wordt aan alle Dorpsraden toegezonden.
Wim S. attendeert de vergadering op de plannen van E/V om het 75 jarig Bevrijdingsfeest
ruime aandacht te geven. Hiervoor wordt een plan gemaakt waarbij alle burgers en
instanties de uitnodiging krijgen om hier een bijdrage aan te leveren om dit tot een mooi
feest te maken.
4.
Kennismaking met Nathalie du Mortier, vervangster van Rennie Groot
Nathalie is sinds kort bij E/V als vervangster van Rennie Groot.
Met de door haar geschetste achtergrond hebben wij (GDO) er alle vertrouwen in dat
wij met haar weer een gedreven kracht hebben waar wij goed mee samen kunnen werken.
5. AIV
Jeroen Kroeb licht het AIV-beleidsplan toe.
Uiteraard komen de onderwerpen hard rijden, landbouwverkeer, vuurwerkoverlast aan de
orde. Vooralsnog is handhaven een precaire zaak, toepassing van smileys (E/V heeft 3-4
beschikbaar) kan bijdragen tot het reduceren van de snelheid.
Jeroen heeft de taak om sturing te geven aan het proces, uiteraard worden zijn bevindingen
Met de Dorpsraden besproken.

6. Omgevingsvisie
Nicole Ploeger en Manu van Lin zijn door E/V aangesteld om dit project te begeleiden.
Doelstelling is te komen tot een verbeterde leefbaarheid van Edam/Volendam.
Een duidelijke toekomstvisie voor de gemeente.
Een goede toekomst borgen voor bedrijven en agrariërs.
Ruimte bieden voor initiatieven die deze koers ondersteunen.
Oktober 2020 moet het rapport opgeleverd worden.
De omgevingsvisie zal voor eenieder, ook politiek, bepalend zijn voor de toekomst.
Nicole zal nog een afspraak maken met Purmer om het e.e.a. toe te lichten, mede omdat
Purmer te maken heeft met 3 gemeenten.
Info over het project worden naar de dorpsraden gezonden.

7.
Project “Oude Meesters”
De later aangeschoven Frank Bond (EV) licht het project Oude Meester toe.
Doelstelling is activiteiten, o.a. workshops, museumbezoek, boottochtje IJsselmeer e.d.), te
organiseren voor ouderen In onze gemeente.
De vergadering wijst op de organisaties die al werkzaam zijn op dat gebied (seniorenraad,
SBS 55+ etc.) . Frank is ook i.o. met deze instanties, maar vraagt toch de vergadering mee te
denken in het project.
8.
Info College (E/V)
Hans S. informeert over het failliet gaan van de afvalverwerking Amsterdam. Dit heeft geen
consequenties voor de E/V, de verwerking wordt nu door HVC Alkmaar gedaan.
Aanleg van 5 G is afhankelijk van geïnteresseerde partijen, op dit moment niet aan de orde.
Status oude gemeentehuis Oosthuizen, hiervan is de financiering rond. Proces lijkt
binnenkort afgerond te kunnen worden.
Door het zomerreces zijn er op dit moment verder geen specifieke zaken te benoemen.
9.
Actiepunten/Rondvraag
Stikstofmaatregelen, is op dit moment niet aan de orde in E/V
Terugdraaien gaswinning, gevolgen voor E/V zijn op dit moment niet bekend.
School Beets verbouw of nieuwbouw, de keuze nieuwbouw blijft gehandhaafd.
Maaibeleid Provincie/Rijkswaterstaat-Manu van Lin (EV) onderzoekt.

 0. Sluiting
1
Hans S. kan 22.15 de vergadering sluiten.
Volgende vergadering 27 november 2019 Aanvang 20.00 uur
Oude School Warder 128 Warder
Vergaderschema 2019
27

november

Oude School Warder 128

Actiepunten
Natuur Speelveld Beets
Mobiel Telefoonverkeer Zeevang
Groenbeleid Zeevang
Maaibeleid Provincie/Rijkswaterstaat
AIV
Burgerparticipatiebeleid
Landbouwverkeer via N244
Euro Art 2020
Ontsluiting Waterrijk O’huizen
75 jaar Bevrijding 5 mei 2020
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