
Verslag digitaal Dorpsradenoverleg (GDO) woensdag 10 maart 2021

Voorzitter Hans Schütt
Secretaris Wim Schoenmaker (mede namens Warder)
DR Beets Jan van Weerdenburg
DR Hobrede Ed Wilms, Hans Visser
DR Kwadijk Dineke te Bos, Ep Blakborn
DR Middelie Lucas Vroom
DR Oosthuizen Jeep Hamstra, Wilma Kersbergen
DR Purmer N.a.w.
DR Warder Jan de Jong
Wijkraad V’dam Jan Veerman
Schardam Cas Zechner, Richard vd Nat
Namens E/V Tineke Bouchier, Ineke Jonk, Jeroen Kroeb
Etersheim Peter Schurink, Auke Brouwer, Jaap van der Velden, Rene Burggraaf

1. Opening
Hans Schütt opent de bijeenkomst die, i.v.m. het Coronavirus, digitaal plaatsvindt. De 4
geïnteresseerde bewoners van Etersheim heet hij van harte welkom.

2. Notulen bijeenkomst 20 januari 2021
Notulen werden zonder opmerkingen geaccepteerd.

3. Ingekomen stukken
Behoudens de verzonden mails van Tineke, welke in de rondvraag aan de orde komen, zijn er
geen ingekomen stukken.

4. A.I.V.-informatie
Jeroen Kroeb (beleidsmedewerker E-V) geeft een toelichting op het Actieprogramma
Integrale Visie (A.I.V) wat hij samen met Rob Zandbergen onder zijn hoede heeft.
Mede door het coronavirus zien zij een duidelijke daling in de cijfers van inbraak in ons
gebied. Zij richten zich de komende tijd op industrieterreinen en buitengebieden waar
illegale activiteiten in een schimmige omgeving kunnen plaatsvinden.
Ook is er contact met het ministerie van Verkeer over advies om o.a. geluidsnormen en
andere mogelijkheden, ook binnen het uitgaansgebied (o.a. de dijk in Volendam), de
veiligheid binnen de gemeente te kunnen borgen.
Helaas om de taak volledig te kunnen uitvoeren is het personeelstekort een aandachtspunt.
Om het personeelstekort nog groter te maken geeft Jeroen aan dat hij binnenkort overstapt
naar de politie, wel is de toegezegd dat een vervanger voor hem aangesteld wordt.
Namens het GDO wensen wij hem alle succes in de voortzetting van zijn carrière.
Melding van onveilige situaties kunnen gemeld worden op veiligheid@edam-volendam.nl



5. Toelichting omgevingswet
Ineke Jonk, beleidsmedewerker E-V, geeft een toelichting op de ons allen toegezonden
omgevingsvisie E-V.
De visie wordt uitgewerkt in een omgevingsplan wat in een periode van 2022 t/m 2029
afgerond moet zijn. Het plan behelst 5 processen welke allen ook aan het participatiebeleid
gekoppeld zijn.
Dorpsraden/GDO worden nauw bij het proces betrokken.

6. Ondergrondse containers Buitengebied
Wim Runderkamp (Weth.) kon helaas vanavond niet aanwezig zijn, zijn taak werd door Hans
Schütt waargenomen. Hij gaf aan dat E-V nog in onderhandeling is met een nieuwe partij
voor het ophalen van het afval. Mogelijk dat in onze eerstkomende vergadering Wim
Runderkamp de verdere ontwikkelingen kan toelichten.

7. Info Gemeente
Hans Schütt geeft aan dat m.n. de bouwlocaties Lange Weeren Volendam en Cultureel
Centrum Oosthuizen moeizaam verlopen, wel hoopt hij binnenkort met oplossingen te
komen. Tineke deelt mee dat de meldingenapp nu live is. De projectleider dankt de
dorpsraden voor het meedoen aan de pilot. De dorpsraden en wijkraad worden gevraagd
deze meldingenapp onder de aandacht te brengen in hun kernen zodat inwoners
rechtstreeks bij de gemeenten hun meldingen en klachten over de openbare ruimte kenbaar
maken.  Hiermee wordt de aanpak daarvan beter gestroomlijnd.
Verder wordt gevraagd om de verantwoording van de subsidie over 2020 aan te leveren bij
Tineke, dit moet voor eind april binnen zijn.
Het GDO is akkoord met de verwerking van de opmerkingen in de nieuwe subsidieregeling
voor dorpsraden en wijkraden, convenant en regeling inwonersinitiatieven. Deze regelingen
en het convenant zijn door het College vastgesteld.

8. Rondvraag
Status Transitiebeleid, hier is E/V nog mee bezig, streven is hopelijk eind van het jaar met
een voorstel te komen.
Horecabeleid, de stukken zijn de GDO leden beschikbaar gesteld. De reacties van de GDO
leden was beperkt. Het verzoek is om, als er reacties zijn op beleidsvisies van de gemeente,
dit ook met het GDO-secretariaat te delen zodat ook de andere leden geïnformeerd kunnen
worden.
In het overleg van 20 januari is vastgesteld dat de rol van voorzitter en secretaris vanuit
de GDO leden vervuld dient te worden.
Om hieraan uitvoering te geven hebben wij afgesproken dat ieder GDO lid binnen zijn
organisatie mensen attendeert die zich beschikbaar willen stellen voor deze functies.
De namen hiervoor moeten uiterlijk 3 april a.s. bij het secretariaat binnen zijn, zodat een
ieder vroegtijdig geïnformeerd kan worden wie zich kandidaat stelt

9. Sluiting
Hans S sluit de bijeenkomst 22.15 uur van deze 2e digitale bijeenkomst.



Vergaderschema 2021
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.


