
Verslag Dorpsradenoverleg (GDO) woensdag 18 augustus 2021

Aanwezigen:

Voorzitter Wim Schoenmaker

DR Beets Jan van Weerdenburg

DR Hobrede Ed Wilms, Hans Visser (verslag)

DR Kwadijk Dineke te Bos, Joop Duis

DR Middelie Marjan Houtman, Femke Haitsma Mulier

DR Oosthuizen Evert Hogenes, Wilma Kersbergen

DR Warder Jan de Jong

Schardam Cas Zechner, Jan Willem Techelen

Namens E/V Tineke Bouchier en Hans Schütt (Weth.), Wim Runderkamp (Weth.)

Afmelding: Wijkraad Volendam en Purmer

1. Opening

Wim Schoenmaker opent de bijeenkomst die in det dorpshuis van Hobrede plaatsvindt.

Wim bedankt Hans Schütt voor zijn bijdrage als voorzitter en de fijne samenwerking in de

afgelopen 6 jaar. Als dank krijgt hij (onder applause) een attentie.

2. Verslag vorige vergadering

● Punt 5-2 (kernenpot): twee dorpsraden hebben zich achteraf alsnog tegen de

bijdrage van € 35.000 uitgesproken. Wim geeft aan dat dit niet van invloed is op de

meerderheid van stemming.

● Punt 7-4 (Actuele punten): Oefenkooi is een voetbalkooi. Dit wordt afzonderlijk met

dorpsraad Kwadijk afgestemd.

● Vergaderschema: er is nog geen onderkomen bij Edam Volendam beschibaar. In

september gaat het GDO naar Beets.

3. Ingekomen stukken

Er is door een politieke partij gevraagd om na te gaan wat leeft in de kernen en dit te melden

bij de deze politieke partij. Wim geeft aan dat wij als GDO en specifiek dorpsraad Warder

niet politiek actief zijn. Dit krijgt steun vanuit de vergadering. Vanuit Hobrede wordt gemeld

dat dit verzoek niet bekend is. Hobrede geeft ook aan dat zo’n verzoek bij het GDO zou

moeten worden ingebracht.

a. Transitie Visie Warmte (TVW)

De TVW is volgens de website van de gemeente eind vorig jaar vastgesteld. Op basis daarvan

worden in de komende jaren een viertal pilots uitgevoerd. Het Raadsbesluit is vorig jaar al

genomen; Tineke Boucher gaat na waar het besluit gepubliceerd is. De volgende stap is het



opstellen van een plan van aanpak bij de gemeente. Wim Runderkamp geeft aan dat er nog

geen specifiek plan is voor de dorpen. Hij stelt voor om dit via de actielijst 2x per jaar te

volgen.

b. Afvalcontainers

In het jaarverslag van de gemeente over 2020, dat in alle huis-aan-huisbladen gepubliceerd

is, staat in dat het gefaseerd plaatsen van afvalcontainers in de buitengebieden nog volgt. Dit

is niet zoals afgesproken. Wim Runderkamp zegt dat er nog geen nieuw beleid is, maar dat

er landelijk nieuw beleid komt. Hij bevestigt dat er eerst een participatietraject uitgevoerd

wordt voordat er tot definitieve besluitvorming plaatsvindt. Het is nog niet bekend hoe deze

participatie er uit gaat zien. Waarschijnlijk krijgt elke inwoner van de dorpen (Zeevang) de

mogelijkheid om een mening te geven, maar de vorm daarvan  is nog niet uitgewerkt.

c. GFT afval wekelijks ophalen

In de dorpskernen Zeevang wordt eens per twee weken GFT-afval door de gemeente

ingezameld. Om stank en ongedierte te voorkomen verdwijnen nu soms etensresten in de

grijze kliko. Hobrede vraagt of de groene bak tijdens de zomertijd wekelijks kan worden

geleegd, zodat etensresten en ook overtollig GFT-afval in de groene bak kunnen.. Wim

Runderkamp stelt dat deze oplossing zeker kan bijdragen in het nog beter scheiden van

afvalstromen zodat het restafval kan verminderen. Hij neemt deze uitwerking mee in de

uitwerking van het vraagstuk huisvuilscheiding.

d. AED

Iedere kern heeft ooit zelf een of meer AED’s aangeschaft. Daarna is er een nieuwe stichting

(stichting AED Zeevang) gekomen, onder leiding van Arie Kasteleijn. Die houdt zich bezig met

de controle onderhoud en vervanging van de AED’s.

Dorpsraad Hobrede geeft aan dat zij een gemeentebrede inventarisatie plaats laten vinden

naar betrouwbaarheid en werking van de AED’s, zodat we een gezamenlijk standpunt hierin

kunnen ontwikkelen. Wim stelt voor omdat in alle dorpen te inventariseren en daarna

zonodig naar de stichting of de gemeente op te schakelen. De dorpsraden kunnen na hun

inventarisatie hun bevindingen per mail versturen naar Wim. Dit punt wordt in het

eerstvolgende GDO als evaluatiepunt opgevoerd.

4. Verkeersveiligheid

Sinds jaar en dag zijn er problemen met verkeersveiligheid. Vanuit de dorpen is behoefte aan

actie op dit punt. Er is een verkeersplan dat nu leidend is. Op basis hiervan zijn nu Jelle Kars,

Daan Smit en de heer Zwarthoed actief. Er lopen verschillende acties. Er is inmiddels

gesproken met Middelie, Warder en Hobrede. Kwadijk heeft een enquête gehouden en de

resultaten aan Jelle Kaars aangeboden. Oosthuizen heeft met Wim Runderkamp gesproken,

maar zonder concreet resultaat.



Er is inventarisatie gemaakt op basis waarvan een kort- en langlopend plan gemaakt wordt.

Andere ideeën worden doorgeschoven naar het volgende verkeersbeleidsplan welke in 2022

zal worden uitgewerkt.

Schardam heeft het HHNK en de gemeente als wegbeheerders. Er wordt al langer gesproken

om het beheer van de weg over te dragen aan de gemeente. Dit gaat ook nog wel jaren

duren. Omdat een deel van Schardam onder het HHNK valt staat ze nu niet in het

verkeersplan. Als de gemeente de wegen heeft overgenomen, is de gemeente hierop

aanspreekbaar. Dit is nu niet het geval. De gemeente is wel bereid om bij het overleg met

HHNK te ondersteunen. Schardam stelt voor om in januari a.s. een bijeenkomst te houden

om gezamenlijk na te denken over oplossingen voor het nieuwe verkeersplan. Het nieuwe

plan gaat een breder karakter krijgen.

5. Aanvragen voor bijdragen uit kernenfonds

a. Urnenmuur Middelie

Er wordt gevraagd om in Middelie een urnenmuur op de begraafplaats te plaatsen. Er is in

Edam beleid voor een urnenmuur, maar dit is niet in de hele gemeente geldend. Als een

dorpskern dit wil, kan de dorpskern dit aanvragen indien de begraafplaats in beheer is bij de

gemeente. Wim adviseert om dit als particulier niet te doen, maar een verzoek tot de

gemeente te richten. Hans Schütt geeft aan dat het beste met een formeel verzoek opgepakt

kan worden terwijl op de achtergrond door Wim Runderkamp al geïnformeerd wordt naar

mogelijkheden.

b. Dorpshuis Hobrede

Er wordt subsidie gevraagd voor renovatie van de achtergevel (zuidzijde) van het dorpshuis.

Indiener Hans Visser en Hans Schütt gaan kijken of er vanuit de gemeente, naast de

mogelijkheid van subsidieverstrekking uit de kernenpot, ook andere subsidie /

financieringsmogelijkheden zijn.

c. Herstel brandweerhuisje Beets

Ook dorpsraad Beets gaat de aanvraag voor subsidie uit de kernenpot voor het

brandweerhuisje in gesprek met de gemeente.

Daarbij wordt kritisch gevraagd waarom er nu anders gekeken wordt naar deze aanvraag

terwijl het voor het beeld wel kan? Hans Schütt geeft aan dat we voor hoge aanvragen kijken

hoe het past binnen het raamwerk. Het blijft wel het doel om dit jaar zoveel mogelijk uit te

nutten.

d. Aanvraag callanetics Oosthuizen

Er wordt gevraagd om een fitnesspark aan te leggen. Dit heeft 75 m2 nodig. Kosten tussen

10.000 en 11.000 euro. Onderhoud wordt door initiatiefnemers gedaan.

Knelpunt hierbij is het onderhoud en de aansprakelijkheid bij een particulier initiatief.



Het algemene beeld is dat dit als voorziening geen particulier initiatief kan zijn. Dit wordt nu

aangevraagd bij de gemeente en maak deel uit een stedenbouwkundige zetten van een

gebied.

6. Info gemeente

Hans Schütt zegt dat er geen nieuwe punten bijgekomen zijn. Het is zomerreces. Hans geeft

een toelichting op lopende zaken zoals de Purmer. Ook de kermis was een gevoelig punt en

een grote teleurstelling dat dit afgelast is.

Cultureel centrum Oosthuizen: het participatietraject loopt, met inwoners en een

projectontwikkelaar. Er zijn ook bezwaren binnengekomen.

7. Actiepuntenlijst

● Afvalbeleid – is besproken

● Verkeersveiligheid – is besproken

● Omgevingsvisie: staat on hold tot er afstemming met de Lange weren en Purmer is

geweest.

● Ondertekening convenant: Schardam is nog bezig met de statuten, zodra het klaar is

wordt dit ingebracht

● Café Kwadijk verkocht? Geen beeld van. Afwachten

● Oefenkooi kan afgevoerd worden

● Presentatie beeld kan afgevoerd worden.

8. Rondvraag

● Is bekend wanneer in Kwadijk de bouw van de Stationsweg gaat beginnen? Dit is niet

bekend

● Middelie vraagt aan gemeente of er iets tegen geluidsoverlast van laagvliegend

vliegverkeer kan doen. De gemeente is hier geen partij in. Er kunnen wel klachten bij

Schiphol ingediend worden.

● Middelie geeft aan dat het lijkt alsof de gemeente minder maait. Dit is volgens Wim

Runderkamp niet het geval. Het maaibeleid wordt wel in het groenbeid opgenomen.

Daar wordt dan breder over gecommuniceerd. Rond de basisschool en de

begraafplaats in Middelie wordt door particulieren gemaaid.

● Speeltuinbeleid: In Warder is het stil over de speeltuin. Advies is om het op te nemen

met wethouder Tuyp.

● Schardam is ontsnapt een watersnood; een van de sluizen is buiten werking. Door

slijtage aan tandwielen is een deur ‘s nachts open komen te staan. Het alarmnummer

staat nogal verstopt op de website. Achter het alarmnummer zit een

beveiligingsbedrijf. De ervaring met dit bedrijf verliep niet goed. Dit is inmiddels met

het HHNK besproken. Teleurstellend was dat 112 geen hulp bood.

● Weg naar Middelie: de weg is slecht. De snelheid is daar inmiddels verlaagd naar 70

km per uur. Vraag aan de gemeente is om hier iets aan te doen. Dit wordt ingebracht



bij de gemeente via de Verkeersgroep Warder. Wim zal ook de busonderneming

benaderen over hun ervaring.

9. Sluiting

Wim Schoenmaker sluit de bijeenkomst om 22.15 uur.

Het volgende verslag wordt gemaakt door Dorpsraad Kwadijk,

10. Vergaderschema 2021

29 september Beets

10 november N.n.b.

19 januari 2022 N.n.b.

Alle geplande data zijn op woensdag.

Aanvang 20.00 uur



11. Actiepuntenlijst

Nr Datum Wie Wat Wanneer Status

1 21-04-2021 E/V Ondergrondse containers: de gemeente

gaat een participatietraject starten met

bewoners in de dorpskernen. Dit

afwachten.

Open

2 21-04-2021 E/V

-Dorpsrade

n

Verkeersveiligheid: in het najaar 2021

komt een plan voor het oplossen van

verkeersknelpunten obv het huidige

verkeersplan.

Open

3 21-04-2021 E/V Omgevingsvisie. staat on hold tot er

afstemming met de Lange Weren en

Purmer is geweest.

Open

4 09-06-2021 DR

Schardam

Ondertekening convenant: er wordt een

dorpsraad in Schardam gevormd. De

formele afhandeling afwachten.

19-09-2021 Open

5 09-06-2021 E/V Energietransitie twee jaarlijks bijpraten

op ontwikkelingen

Februari

2022

Open

6 09-06-2021 E/V Navraag of café Kwadijk verkocht is. 18-08-2021 Open

7 18-08-2021 E/V Tineke TVW: Het Raadsbesluit is vorig jaar al

genomen; Tineke Boucher gaat na waar

het besluit gepubliceerd is

29-09-2021 Open

8 18-08-2021 E/V Is wekelijks legen van de GFT afvalbak

tijdens de zomertijd mogelijk? Wim

Runderkamp komt hier op termijn op

terug.

29-09-2021 Open

9 18-08-2021 Allen Knelpunten mbt AED’s melden bij Wim.

Wim zal dit dan bij de stichting inbrengen.

29-09-2021 Open

10 18-08-2021 DR Kwadijk Volgende vergadering verslag maken 29-09-2021 Open


