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1.
Opening
Hans Schütt is i.v.m. verplichtingen elders, Lieke Sievers is bereidt gevonden
om zijn taak over te nemen.
2.
Notulen vergadering 25 september 2019
Notulen worden akkoord bevonden, met een wijziging Martijn Balster was op de
presentielijst geplaatst onder Beets dit wijzigen naar Hobrede.
3.
Ingekomen stukken
Het project Omgevingsvisie wordt vervolgd met sessies waar de Dorpsraden over
geïnformeerd zullen worden. Dit n.a.v. een vraag van Hobrede. Bericht ontvangen van
Wijkraad Volendam dat een bedrag van € 1.851,60 beschikbaar gesteld is door E/V ter
upgrading van het viaduct Zeestraat te Volendam.
4.
Kennismaking Tineke Bouchier, tijdelijk vervangster van Nathalie du Mortier
Door ziekte is Nathalie helaas tijdelijk uit de roulatie, zij wordt nu vervangen door Tineke
Bouchier.
Na een korte introductie pakt Tineke het dossier Participatie beleid op en geeft een
toelichting wat de doelstelling van het beleid is. Het concept van de participatienota wordt
(is) naar de Dorpsraden toegezonden ter beoordeling en eventueel van aanvullend
commentaar te voorzien waarna het naar het College gaat ter vaststelling en daarna naar de
Raad.
Op de vraag van Wijkraad Volendam i.z. de reconstructie Julianaweg wordt geantwoord
“eerst de kaders vaststellen daarna vindt participatie plaats”.
Nieuwe initiatieven kunnen vanuit de Gemeente en/of burgers komen.
Ook andere initiatieven, o.a. projectontwikkelaars, dienen zich te conformeren aan het
Participatiebeleid (voldoende draagvlak binnen de gemeente).

5. Verkeersveiligheid kernen Zeevang
Jakko Mak en Tom Schilder zijn uitgenodigd door GDO om te kijken of er per kern gekeken
kan worden naar de verkeersknelpunten die bewoners als storend/gevaarlijk ervaren.
Warder heeft inmiddels een commissie gevormd met een dorpsraad lid en een viertal
bewoners die zich buigen over dit onderwerp, en in overleg met Jakko en Tom hopelijk
komen tot een passende oplossing. Voorstel is om dit overleg in alle kernen te realiseren,
wel met de wetenschap dat de middelen vanuit E/V (budget € 180.000,--) beperkingen
kennen.
Oosthuizen wijst op de Seevancksweg met het vracht verkeer naar het nieuwbouwplan, het
verkeersprobleem bij de MFA.
Hobrede nodigt beide heren uit voor een wandeling door Hobrede.
Aantal genoemde punten is al besproken en/of gemeld bij E/V.
Schardam zal in contact treden met HHNK omdat het zwaar transport daar in de kern onder
HHNK valt.
5a.
Dorpsraad Middelie
Wouter Snip heeft aangegeven dat er onvoldoende draagvlak is voor het instandhouden van
de Dorpsraad, hij geeft aan dat per 1 januari 2020 de Dorpsraad stopt.
Wel wordt er 22 januari a.s. nog een bijeenkomst georganiseerd om te kijken of er nog een
mogelijkheid bestaat voor een doorstart. Vergadering verzoekt Wouter er toch alles aan te
doen om het voortbestaan van de oudste Dorpsraad uit Zeevang te borgen.
Namens het GDO zal Wim S. ook aanwezig zijn.

6.
Landbouwverkeer + RO Purmer
Anneke Out brengt onder de aandacht dat er voor Purmer geen goed bestemmingsplan
(veroudert) bestaat, zij vraagt hier terecht aandacht voor bij E/V.
Ook het verzoek, reeds meerdere malen gedaan, voor het toelaten van landbouwverkeer op
de N244 komt weer ter sprake.
De toezegging wordt gedaan beide onderwerpen met de betreffende ambtenaren te
bespreken en dit terugkoppelen naar het GDO/Anneke Out.
7.
Biomassacentrale Purmerend
Lieke Sievers geeft aan dat dit item in het College geweest is.
Purmerend heeft E/V benaderd of zij gebruik wil maken van deze centrale.
Intern wordt gekeken naar de mogelijkheden.
GDO wordt van op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
8.
Info College (E/V)
Lieke S. was verheugd een aantal positieve elementen te kunnen benoemen t.w.;
Het Raadsbesluit bestemming “Bedrijf” om te zetten naar “Wonen”.
Verkoop gemeentehuis Oosthuizen in een laatste stadium.
Ontsluitingsweg E/V-N244 ziet er positief uit.
De avond in Don Bosco i.z. de “Economische Visie” werd als zeer geslaagd ervaren door alle
aanwezige bestuurders en ondernemers.

9.

Actiepunten/Rondvraag

De schilden van de kernen Zeevang, die momenteel nog in het gemeentehuis zijn, kunnen
opgehaald worden door de Dorpsraden. De verantwoordelijk ambtenaar even een berichtje
sturen en een afspraak maken met j.lalkens@edam-volendam.nl
Toegezonden vergaderschema zijn geen opmerkingen op.
Voor overige punten zie actielijst.

10. Sluiting
Onze tijdelijke voorzitter kan de vergadering 22.15 sluiten.
Namens het GDO dank voor haar plezierige invalbeurt.
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Actiepunten
Natuur Speelveld Beets
Mobiel Telefoonverkeer Zeevang
Groenbeleid Zeevang
Maaibeleid Provincie/Rijkswaterstaat
Burgerparticipatiebeleid
Landbouwverkeer via N244
Bestemmingsplan Purmer
Biomassacentrale Purmerend status
Euro Art 2020
Ontsluiting Waterrijk O’huizen
75 jaar Bevrijding 5 mei 2020
Ontwikkeling visie Waterfront
Reactie Zeevangkernen Burgerparticipatie
Dorpsraad Middelie voortzetten,22-1-2020
Status wegen overdracht HHNK/E/V
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