Verslag digitaal Dorpsradenoverleg (GDO) woensdag 9 juni 2021
Voorzitter
DR Beets
DR Hobrede
DR Kwadijk
DR Middelie
DR Oosthuizen
DR Purmer
DR Warder
Wijkr. V’dam
Schardam
Namens E/V

Wim Schoenmaker
Jan van Weerdenburg, Peter van Raalte (Notulist)
Ed Wilms, Hans Visser
Dineke te Bos, Ep Blakborn
Marjan Houtman
Evert Hogenes, Wilma Kersbergen
Dirk de Heer
Jan de Jong
Jan Veerman, Theo Burger
Cas Zechner
Tineke Bouchier en Hans Schütt (Weth.)

1.
Opening
Om 20:07 opent Wim Schoenmaker de bijeenkomst die in de raadzaal van Edam Volendam
plaatsvindt.
Afmelding Wim Runderkamp en Femke Haitsma
Richard van der Nat is er niet meer bij voor de DR Schardam
Agendapunt 4, Ondertekening kernen Convenant wordt naar voren gehaald. Dit in verband
met aanwezigheid van lokale pers/fotografen.
2.
Ondertekening kernen Convenant
Hans Schütt: In 2016 is de basis gelegd om de samenwerking te stimuleren en tot stand te
brengen en is het eerste convenant opgezet. Er is nu een nieuwe versie opgezet tussen
gemeente Edam-Volendam en voormalige Zeevang kernen. Dit om de samenwerking tussen
de dorpsraden te versterken, meer volwassenheid en het meer te professionaliseren. Er zijn
duidelijke afspraken op papier gezet en is juridisch van opzet. Om deze reden is Hans Schütt
geen voorzitter meer, maar is het voorzitterschap overgenomen door Wim Schoenmaker.
Schardam: Op dit moment is Schardam voor 80% voorstander maar willen meer
verduidelijking krijgen op een paar vragen. Derhalve zal Schardam het convenant nog niet
ondertekend, maar zijn feitelijk al wel akkoord.
Één voor één worden de voorzitters van de dorpsraden naar voren geroepen om in bijzijn
van Hans Schütt het convenant te ondertekenen. Hans Schütt tekent als laatste.

3.
Notulen bijeenkomst 21 april
Hobrede: punt 3 status energietransitie onderbreekt in de actielijst.
Wim Schoenmaker; Dit moet nog verder uitgezocht worden. Op de website van de
gemeente staat dat dit uiterlijk eind van dit jaar een plan klaar moet klaarliggen plus een
participatietraject. Er zal nog tussentijds uitleg volgen van Tineke Bouchier.
Actielijst moet beter gespecificeerd worden.
Oosthuizen: Mist dat iedere kern zaken zou aandragen die het hoogheemraadschap aangaan
en om deze zaken vervolgens te bundelen zodat deze aangekaart kunnen worden.
Diverse dorpsraden: Verkeersplan enquête, verkeersveiligheid, parkeren en overige
verkeersproblematiek komt niet goed terug in de weergave.
Verkeer is een hot item en moet een bundeling van krachten komen.
Verkeersproblematiek moet een agendapunt worden tijdens de volgende vergadering.
4.
Ingekomen stukken
De provincie heeft een uitnodiging gestuurd voor het vormen van een klankbordgroep
betreffende een onderdoorgang bij Broek in Waterland.
Brandbrief van de Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling Zijpe inzake plaatsing
windturbines, blijkt door het merendeel van de kernen getekend te zijn.
5.
Uitkeringen kernenpot
Er zijn twee aanvragen binnengekomen.
1. Middelie vraagt om een bijdrage voor een urnenmuur.
Tineke: Doorverwezen naar E/V. Er is nog geen beleid voor kernen om dit mogelijk te maken.
Meer weten of het een serieus initiatief.
Schardam: Stichtingen begraafplaatsen heeft voor Schardam ooit een urnenmuur betaald.
Wim Schoenmaker: Rechten en plichten en moet lang gedragen worden. Moet verder
onderzocht worden.
Hans Schütt: Als er geen beleid is zou het wel moeten kunnen. Voor actielijst.
2. Warder vraagt om een bijdrage voor beeld op de IJsselmeerdijk.
Het betreft een beeld van de kunstenaar Rob Cerneus. In het kernenfonds zit nog €76.000,- .
We moeten voorkomen dat het overgebleven geld terugvloeit naar de pot Algemene
Middelen.
De Alliantie heeft als initiatiefnemer de Gemeente verzocht een deel van de kosten, zijnde
ca. €50.000,- mee te financieren.
Om de financiële lasten, nu en toekomstig voor E/V te verlichten, denken wij
als Dorpsraad dat een bijdrage uit de kernenpot in dit geval wel toepasselijk is.

Onze vraag aan het GDO is om €35.000,- beschikbaar te stellen.
Hoe zit het met 75 jaar vrijheid?
Wim Schoenmaker: Dat is komt uit een andere pot.
Aanvulling Tineke Bouchier: Gemeente heeft om €6.500,- gevraagd uit de kernenpot. Een
deel is ook al uitgegeven.
Diverse dorpsraden vinden het gevraagde bedrag buitenproportioneel.
Beets mist een begroting en onderbouwing. Er komen diverse voorstellen voor lagere
bedragen of andere verdeling maar deze halen het niet.
Toelichting Hans Schütt: In de nieuwe subsidieregeling waarvoor jaarlijks €25.000,- wordt
vrijgemaakt, het bedrag wat op 31-12 nog openstaat terug zal vloeien naar algemene
middelen. Dit is een officiële opdracht van de gemeente accountant.
Stemming: Ondanks diverse bezwaren stemt de meerderheid voor.
6.
Info E/V wethouder Hans Schütt
Het plan lange Weeren kent veel strubbelingen zo is er bv een
integriteitsonderzoek ingesteld. Het loopt zelfs uit op bedreigingen.
Ondertekening van voormalig gemeentehuis Oosthuizen is klaar. Er zal een herinrichting
rond het gemeentehuis komen.
Er ontstaan kleine bouwplannen in kernen. Bij oud café Ans en Piet komen appartementen.
Eerste fase voor het cultuurcentrum Oosthuizen is voor ondertekend.
Plannen voor bebouwing Beets 123 gaat weer om de tafel zitten met projectontwikkelaar.
Kwadijk: Is café Kwadijk de ruïne verkocht?
Hans Schütt: Navraag.
Schardam: We hebben niets meer over project Kocheim garage gehoord.
Hans Schütt: Er ligt een positief advies. Maar het verloopt stroef met eigenaren.
Schardam: Is Ontsluiting N244 al begonnen?
Hans Schütt: Voorbereidingen zijn begonnen.
7.
Actuele punten/Rondvraag
Aanleg glasvezel Beets. Proces tegen landeigenaar is door de stichting gewonnen. Aanleg
kan doorgang vinden.
Telefoonmast Klemweg Middelie positief bericht. Derde/vierde kwartaal bouwen provider
bekend.
Schardam: Worden dorpsraden betrokken bij Beheerplan natura 2000.

Glasvezel Schardam is in 2022 mogelijk na dijkverzwaring. Mogelijkheid wordt nog
onderzocht om aan te sluiten met Koggenland.
Antw: Capaciteit is niet toereikend voor dat deel.
Kwadijk: Frank van Dijk brief naar Wim Runderkamp om oefenkooi op parkeerplaats te
maken. Deze staat er nog.
Tineke Bouchier: Wordt uitgezocht
Middelie: Er is nog geen reactie vanuit de gemeente ontvangen over vervolg gesprek
aangaande verkeer en verkeer belemmerende maatregelen.
Hobrede. Hans Visser en Wim Doets maken een Zeevangs special gemaakt. Dit zal via L.O.V.E
worden uitgezonden. Inmiddels is Etersheim al aan de beurt geweest. Laat dit zoveel
mogelijk aan geïnteresseerden weten.
Warder: 18 augustus presentatie over IJsselmeerdijk beeld geven.
Schardam: Een delegatie uit Etersheim Oosteinde is bezig geweest om een nieuw bestuur op
te richten.
Oosthuizen: Er was eigenlijk niks. Nieuwe uitnodiging.
8.
Sluiting
Win Schoenmaker sluit de bijeenkomst om 22.30 uur.
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