Verslag digitaal Dorpsradenoverleg (GDO) woensdag 21 april 2021
Voorzitter
Secretaris
DR Beets
DR Hobrede
DR Kwadijk
DR Middelie
DR Oosthuizen
DR Purmer
DR Warder
Wijkr. V’dam
Schardam
Namens E/V
Purmer 400jr.

Hans Schütt
Wim Schoenmaker (mede namens Warder)
Jan van Weerdenburg
Ed Wilms, Hans Visser
Dineke te Bos, Ep Blakborn
Lucas Vroom, Lex Ransijn
Jeep Hamstra, Wilma Kersbergen
Dirk de Heer
Jan de Jong
Jan Veerman
Cas Zechner, Richard vd Nat
Tineke Bouchier, Niels Jonk, Wim Runderkamp (Weth.)
Danny Schouten, Wil Spanjer

1.
Opening
Hans Schütt opent de bijeenkomst die, i.v.m. het Coronavirus, digitaal plaatsvindt.
Toevoegen aan de agenda; 3a Presentatie 400 jaar Purmer
2.
Notulen bijeenkomst 10 maart 2021
Kees Koeman toevoegen aan presentielijst.
Verder geen op- of aanmerkingen.
3.
Ingekomen stukken
Mail Hobrede i.z. status Energietransitie, Horecavisie.
Mail 21 april Middelie i.z. verkeer, dorpsvisie, Omgevingsvisie
Mail Oosthuizen i.z. reactie op Omgevingsvisie
Genoemde punten worden voorgelegd aan de Wethouders
Wat betreft de Horecavisie meldt Tineke Bouchier dat er een mail onderweg is waarin wordt
aangegeven hoe de opmerkingen van de dorpsraden voor wat betreft de horecavisie zijn
verwerkt. Deze participatienota wordt samen met de nieuwe Horecavisie tijdens de
raadsvergadering van 27 mei 2021 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
3a.
Festiviteiten 400 jaar Purmer 2022
Dennis Schouten en Wil Spanjer geven info over het feestprogramma voor het 400-jarig
bestaan van de Purmer 2022. Het programma moet nog definitief vastgesteld worden
maar zij geven een inkijkje wat de voorlopige plannen zijn.
Voor de financiering zoeken zij nog partners en kijken ook naar E/V en/of het kernenfonds waar het GDO ook een rol in speelt.
Hiervoor zullen zij t.z.t, zo mogelijk voor komend GDO begin juni een aanvraag indienen.

4.
Toelichting voorlopige plannen Purmer
Niels Jonk, beleidsmedewerker E/V, is uitgenodigd om toelichting te geven op de plannen
die voorzien in een goed beleid t.a.v. dit gebied.
Zoals bekend zijn er 3 gemeenten die een deel van de Purmer onder hun hoede hebben,
resp. Edam/Volendam, Waterland en Purmerend. Om te voorkomen dat het gebied in
handen komt van niet gewenste projectontwikkelaars e.a. hebben de drie gemeenten
afspraken gemaakt om de Purmer te ontwikkelen waar ruimte blijft voor agrarische
bestemmingen en industrieterrein. Industrieterrein, indien in uiterste noodzaak vereist, ten
noorden van de N244. Zorgvuldig wordt gekeken naar de beschikbare industrieterreinen om
die optimaal te benutten. Voor E/V zijn de industrieterreinen Julianaweg, Taseterrein en
Langeweren, beter geschikt om daar op termijn woningbouw te creëren.
5.
Info E/V Wethouder W. Runderkamp
In de buitengebieden is men niet enthousiast over de plaatsing van ondergrondse containers.
In een aantal bijeenkomsten is hier uitgebreid over gesproken. Namens de Overheid heeft
E/V een opgelegde verplichting om de kosten door terugdringen van de hoeveelheid afval tot
een minimum te beperken. Hiervoor komt E/V met een aangepast plan om met de bewoners
tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen. Voorafgaand aan de bestuurlijke
vaststelling zal er participatie plaatsvinden, ook het GDO wordt in de participatie betrokken
en wordt om een reactie gevraagd.
Ook het verkeer zorgt voor de nodige problemen.
Om binnen E/V voldoende sturing aan dit probleem te geven wordt door medewerkers van
de gemeente een afspraak met de Dorpsraden gemaakt om met elkaar te kijken wat er wel
of niet kan. Gezien ook de opdracht om nu voorrang te geven aan de omgevingsvisie, moet
nog gekeken worden welke termijn haalbaar is voor de gemeente om het overleg te hebben
met de dorpsraden. De gemeente koppelt op korte termijn terug wanneer de overleggen
worden gehouden.
De vaststelling van de visie voor Purmer en Lange Weeren zal plaatsvinden na vaststelling van
de Omgevingsvisie.
6.
Info Wethouder H. Schütt
Door het terugtreden van Wethouder Koning is dhr. Rijkenberg nu geïnstalleerd als zijn
vervanger. Samen met Hans S zal hij het plan Lange Weeren verder gestalte gaan geven.
Voor het overige neemt Rijkenberg de taken van Koning over.
Vanuit het GDO wensen wij hem alle succes met deze functie.
Woningbouw Zeevang;
Plannen voor Beets (6 won), Cultureel Centrum Oosthuizen verloopt , door het moeizame
overleg met de projectontwikkelaar, uiterst traag. Voor voormalig café Ans en Piet
Oosthuizen zijn woningbouwplannen in ontwikkeling. Verdere woningbouw in de overige
kernen zijn, in ieder geval niet grootschalig, nu aan de orde.
Het oude Gemeentehuis Oosthuizen nadert zijn voltooiing met overdracht naar betrokken
partijen. Het huidig marktplein blijft grotendeels beschikbaar.

Aan het VVV en ondernemers is een budget beschikbaar gesteld van € 37.500, -- om het
gebied E/V aantrekkelijker te maken voor toeristen. Wel met behoud van de waarden welke
bepalend zijn voor de plek zoals de Haven Volendam, het pittoreske Edam en de rust en het
landelijke karakter van Zeevang.
7.
Verkiezing voorzitter/secretaris GDO
Omdat er, ondanks dringend verzoek, geen reactie kwam uit de leden om beschikbaar te zijn
voor een van genoemde taken hebben zowel Hans Schütt en Wim Schoenmaker zich
beschikbaar gesteld om deze taken te blijven vervullen tot de gemeenteraadsverkiezingen
van 2022. Wim Schoenmaker vervult dan de secretarisrol en neemt als vicevoorzitter de taak
waar van Hans Schütt waar dit vereist is. Om de taak van Wim iets te verlichten wordt het
verslag van de GDO-bijeenkomst bij toerbeurt door een GDO lid waargenomen.
Mijn gedachte is het verslag te schrijven op basis van de alfabetische volgorde, dus Beets
zal de 1e zijn in dit traject.
8.
Rondvraag
Middelie heeft zich aangemeld voor het ontwikkelen van een Dorpsvisie.
Bij de overige GDO leden is de visie niet toegepast, uiteraard is er interesse of Middelie
het een interessant en toepasbaar plan vindt. Tevens is E/V bezig met een omgevingsvisie
waar natuurlijk ook de kernen Zeevang een onderdeel zijn. Het moet natuurlijk niet zo zijn
dat beiden plannen niet met elkaar matchen. Middelie houdt ons op de hoogte van de
ontwikkelingen.
De geplande bijeenkomst 10 mei a.s. van Middelie m.b.t. de verkeersproblematiek is ook van
toepassing op de overige kernen. Hier wijzen wij ook op de nog te plannen bijeenkomsten
met de verkeersdeskundigen van E/V waar breed over dit onderwerp gedacht gaat worden.
De vraag aan Oosthuizen hoe zij het ervaren dat Etersheim zelfstandig een DR op wil richten
komt Oosthuizen vreemd over. Zij zijn van mening dat zij Etersheim altijd gezien hebben als
een onderdeel van het gebied Oosthuizen. Zij gaan binnenkort in gesprek met Etersheim.
Schardam vertelt ook bezig te zijn met de oprichting vaneen dorpsraad.
Tineke Bouchier stelt voor om op de eerstvolgende bijeenkomst van het GDO, dan wel op 18
augustus het convenant te tekenen tussen gemeente en dorps-en w ijkraden. We koersen op
9 juni.
9.
Sluiting
Hans S sluit de bijeenkomst 22.20 uur van deze digitale bijeenkomst.
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Alle geplande data zijn op woensdag
Aanvang 20.00 uur
Voorgestelde locatie is onder voorbehoud.
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