Notulen openbare vergadering Dorpsraad Middelie
Datum:
Locatie:

4 april 2022
IJsclubgebouw ’t Wak

Voorzitter:
Notulist:

Femke Haitsma Mulier
Marjan Houtman

Aanwezigen: Bestuur: F. Haitsma Mulier, L. Ransijn,
M. Houtman, L. Vroom, J. Bronsdijk
Overige leden: D. Smit (gemeente EV), D. Dijkshoorn (Zeevangs Belang), S.
Tol (Groen- Links), E. Riemersma, F. van Loveren, S. Vroom, E. Ophoff, J. van
Zalinge, E. van den Hudding, M. de Rijk, A. Tielkemeijer, J. Vroom, F.
Verspuij, J. Hameleers, T. Hameleers
1. Opening
Om 20:00u opent voorzitter Femke Haitsma Mulier de openbare vergadering. Namens de
dorpsraad heet de voorzitter alle aanwezigen welkom en bedankt hen voor hun
aanwezigheid. Dankbaar dat wij op onze 1e echte openbare vergadering zoveel mensen
kunnen verwelkomen. Femke spreekt de wens uit dat het een zinvolle bijeenkomst zal
worden. Femke stelt het bestuur voor.
T. van Rossum (secretaris Dorpsraad) heeft zich in verband met ziekte afgemeld.
2. Verslag Openbare Vergadering dd 21 mei 2021
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag van deze vergadering en hiermee
is het verslag vastgesteld. De notulen zijn te vinden op de website. Opmerkingen kunnen
ook nog achteraf. Waar we verder nog mee bezig zijn is het onderwerp dorpsvisie: wat wil je
als Dorpsraad bereiken. De Stichtings Dorpswerk NH helpt ons met tips and tricks. Verder
zijn we bezig met het aanpassen van de statuten. Deze zullen de oude statuten dan
vervangen. Dit ook in verband met de WBTR. Het convenant tussen dorpsraden en
gemeente is gereed.
Lucas Vroom geeft een toelichting op onze social media: op meerdere platforms actief.
Voldoende feedback vanuit verschillende kanten. Ook van de Whatsapp groepen horen we
goede berichten. Omdat de Middelie Alert groep af en toe wat vervuilde, is de groep
Middelie Berichten toegevoegd. De Dorpsraad verspreidt haar berichten via haar social
media, via de Kikkerkoerier en indien nodig via huis aan huis foldering.
3. Financieel Verslag 2021 en Begroting 2022
Lex Ransijn, penningmeester, licht het financieel verslag en de begroting toe (digitaal). Wij
geven elk jaar ca € 1250 uit, en de dorpsraad ontvangt jaarlijks een subsidie van de
gemeente van €1250 voor organisatie doeleinden. Wij zijn een stichting en hebben geen
kascommissie nodig. Voor 1 april moet de subsidie voor 2022 worden aangevraagd.
Voor wat betreft de begroting geldt dat wij waarschijnlijk nog een subsidie moeten ontvangen
voor het aanleggen van een zwemsteiger of bij Axwijk of aan het eind van het
Edammerdijkje.
Het financieel verslag wordt vastgesteld. Verslag en begroting worden gepubliceerd op de
website van de Dorpsraad.
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4. Verkeersveiligheid
Vervolgpresentatie Daan Smit (gemeente Edam-Volendam) inclusief foto’s.
Proberen te verlagen van de verkeerssnelheid in de lintdorpen in de gemeente EV.
Met de DR al eerder overleg gehad over een aantal maatregelen (presentatie, foto’s):
Toevoegen van een aantal wegversmallingen.
 erplaatsing van de kom (op Axwijk wordt het bord verder richting Kwadijk geplaatst aan
V
beide kanten) inclusief rode snelheidsschilderingen bij de ingang van het dorp.
Betere inrichting schoolzone, zodat het autoverkeer voor de school wordt geweerd
De plekken van de wegversmallingen zijn met name gebaseerd op die plekken waar het
mogelijk is. De maatregelen worden met de dorpsbewoners gedeeld (voorlopige planning
van de briefing is in mei, met in de briefing een linkje naar het totale plan) en daarop is nog
inspraak mogelijk. Ook brandweer en politie moeten nog hun goedkeuring geven.
Ten noorden van de Klemweg is het HHNK verantwoordelijk voor de inrichting van de weg.
Daan Smit zal contact met hen opnemen voor de planning en voor een uniform aanzicht van
de wegversmallingen. Omdat de weg hier smaller is, is het niet mogelijk om achter de
versmallingen ruimte voor de fietsers te maken.
Dit pakket maatregelen is niet onderhevig aan vergunningen.
De wens voor een andere ontsluitingsweg (via de N247 of via een brug over de Beemster)
blijft bestaan, met name omdat het verkeersaanbod door de nieuwbouw in Oosthuizen nog
fors zal toenemen. Maar ProRail wil geen extra weg bij het spoor en 0.
de Beemster was tegen een aansluiting op de A7 via een brug over de ringvaart. Na de fusie
met Purmerend zou dit misschien weer kans kunnen maken.
Mw. Riemersma vraagt naar de uitslag van de gedane metingen van de
verkeersbewegingen. Deze was niet echt representatief (coronatijd). Het zal niet echt helpen
om drastischer maatregelen (zoals het plaatsen van camera’s en/of afsluiting van het
Noordeind in de spits) te kunnen nemen, omdat daar een minimum aantal bewegingen voor
nodig is, en dat minimum is niet haalbaar voor onze dorpskern. Zelfs niet met de aanwas
van nieuwe huizen in Oosthuizen.
De smileys die wisselend her en der in de dorpskernen worden geplaatst, meten ook
snelheid. Ook dit is niet echt representatief, omdat de metingen ook door fietsers worden
beïnvloed. Overigens worden de snelheidsovertredingen ook gepleegd door inwoners uit
Middelie zelf. Voor de echte metingen worden de zwarte banen op de weg gebruikt.
Hopelijk is het plan voor Kerst gerealiseerd.
Mw. Ophoff vraagt of er ook naar een uniforme maar ook rustige uitstraling wordt gekeken,
zodat het geen allegaartje wordt.
De schoolzone wordt opnieuw ingericht om het verkeer te attenderen op schoolgaande
kinderen en parkeren rondom de school te verminderen. De stoepen blijven
rolstoeltoegankelijk.
Bij groot onderhoud kunnen streetpainting (bijvoorbeeld straatklinkers etc.) worden
meegenomen.
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Femke bedankt Daan Smit voor zijn presentatie. De definitieve presentatie zal t.z.t. op de
website van de Dorpsraad worden geplaatst.
5. Enquêtes
Er zijn in december twee enquêtes huis-aan-huis verspreid in Middelie:
- Dorpsvisie
- Vitalisering van de dorpskernen
51 mensen hebben op de enquêtes gereageerd.
Bij de dorpsvisie gaat het om herkenning van de belangrijkste onderwerpen voor Middelie,
zodat wij ook weten wat voor de Dorpsraad belangrijk is om aan te werken.
Daarbij worden onderstaande items als meest belangrijk aangemerkt:
- Verkeersveiligheid (handhaving, zwaar verkeer, snelheid, stoepen, etc)
- Recreatie (wandelroutes, fietsroutes, zwembadsteiger, jeu de boulebaan etc)
- Voorzieningen (school, huisarts, openbaar vervoer, Het Wapen, etc)
- Vrijwilligers (verenigingen hebben dringend behoefte aan vrijwilligers)
- Wonen
- Natuur en Duurzaamheid (o.a. aanbevelingen over bloeiende bermen)
Deze thema’s zijn geschikt om tijdens een thema-avond te behandelen, zoals dat toen ook
met Verkeer gedaan is.
Bij de revitalisering van de dorpskernen is o.a. de belangstelling van de inwoners gepeild
voor een aantal onderwerpen (gemeten op een schaal van 5) om de leefbaarheid in het dorp
te vergroten; hiervoor konden wij onder voorwaarden gebruik maken van een subsidiepotje
van de gemeente voor revitalisering van de dorpskernen:
- Zwemsteiger bij Axwijk of Edammerdijkje (4.4/5)
Subsidie hiervoor is nog afhankelijk van voorwaarden gemeente EV (veiligheid,
vergunningen) en eisen HHNK. Ook nog in gesprek met een klein stukje grond om
het terrein voor de kinderen bij de Axwijk te vergroten en veiliger te maken. Indien
de zwemsteiger duurder uitvalt dan begroot, zal het meerdere via sponsoring bijeen
worden gebracht.
-

Jeu de Boulebaan (3.5/5)
De baan is indertijd aangelegd door de Dorpsraad, Fons van Loveren en de fa.
Hennephof. De baan voldoet in principe aan de eisen, alleen de toplaag is op enig
moment vervangen door grind in plaats van schelpen, waardoor de ballen niet meer
goed rollen. Bekeken wordt of dit binnen het dorp kan worden opgepakt. VVM,
Hercules en de Dorpsraad zijn bereid gezamenlijk een competitie te organiseren
indien de baan geschikt gemaakt is. Maak gebruik van de mensen die het leuk
vinden.

-

Urnenwand (4.1/5)
Het betreft een openbare begraafplaats. De gemeente staat in principe niet afwijzend
tegenover het plaatsen van een urnenwand, maar er moet eerst beleid over worden
opgesteld. Dit moest over de verkiezingen van maart jl. worden heen getild. Dirk
Dijkshoorn, fractievoorzitter ZB, neemt dit op richting gemeente EV. Wordt vervolgd.

Alle straatverlichting moet worden vervangen door LED verlichting, de aanpassing van
straatlantaarns moet dan gelijktijdig worden opgepakt.
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6. Lopende projecten
Groenparticipatie
Ook vanuit de gemeente gestimuleerd om de bewoners te inspireren om het dorp groener
en bloemrijker te maken. Naar aanleiding van onze oproep in de Kikkerkoerier en oproepen
via onze social media hebben zich 2 personen aangemeld die dit voor Middelie op willen
pakken. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld het onderhouden van boomcirkels etc. Een en
ander is ook goed voor de biodiversiteit. Met het oog daarop zijn ook onlangs bloemzaadjes
verspreid. Ook de school is enthousiast om een bijdrage te leveren. Het schoolplein gaat
worden vernieuwd (groen en natuurlijk). Met het oog daarop ook een thema hier aan mee te
werken. Kinderen gaan door de gemeente geprepareerde groenstroken inzaaien. De
gemeente maakt dit zaaiklaar. Bijvoorbeeld bij de Meeuwenstraat en op het Zijvend.
Kinderen kunnen dan ook onderhoud gaan plegen, en eventueel daar lunchen en zo
contacten leggen tussen jongeren, bewoners en senioren.
Speeltuinen
In gesprek met de gemeente. Per kern worden de speeltuinen vernieuwd/opnieuw
aangelegd. In Middelie nog geen concrete planning. Wel inspraak over de inrichting en
wellicht ook nog over de plek indien gewenst. Het Weidje en De Kroes zijn van oudsher de
twee plekken. De DR zou zich hard moeten maken om beide speelplaatsen te behouden.
Eventueel met ondersteuning van Oud Middelye. In verband met aansprakelijkheid is het
niet handig om zelf initiatieven te ontplooien.
N247 – kruising Klemweg
Er gebeuren veel ongelukken, en wat gek dat daar verder niets op wordt ondernomen.
Besloten is om samen met Oosthuizen, Warder, eventueel Edam gezamenlijk op te trekken
richting provincie, of daar geen plannen moeten worden gemaakt om de ongelukken te
voorkomen. De N247 is niet in gemeentelijk beheerd. Er zijn ongetwijfeld rapporten
opgesteld naar aanleiding van de bevindingen. Het heeft te maken met de bocht en met de
duiker die daar ligt.
Mw. Ophoff geeft aan dat zij ’s zomers vrijwel wekelijks belt met de groenvoorziening van de
gemeente omdat regelmatig het zicht op beide kanten wordt ontnomen. Ook staat daar een
bord in de weg. Ook de snelheid op de parallelweg moet worden aangepakt.
Daarnaast moet je als voetganger oversteken naar de bushalte, terwijl er niet eens een
voetpad ligt. Eventueel zouden ook de dorpsraden van de omliggende dorpen gezamenlijk
op willen trekken richting Provincie.
Verlichting: tussen Edam en Oosthuizen zijn geen lantaarnpalen aan de parallelweg
geplaatst. Dit kan meelopen in het project N247.
Ook bij de bushalte bij de Klem is geen afdoende verlichting (R-Net).
Senioren in Middelie
Is Middelie leefbaar voor senioren? Is er genoeg controle op oudere (alleenstaande)
mensen. We gaan in gesprek met de seniorenraad Edam Volendam om te kijken of
uitbreiding naar Middelie mogelijk is of naar mogelijkheden om dit in/voor Middelie op te
pakken. Dit naar aanleiding van de vraag van iemand of het mogelijk was om binnen
Middelie hulp te krijgen. Niet alleen om hulp aan te bieden, maar ook om iets te organiseren,
bijvoorbeeld een maandelijkse bijeenkomst in het cafe of dergelijke, ook als sociale controle.
Misschien zijn er ook mensen die hier als vrijwilliger een bijdrage aan willen leveren.
Via de Dorpsraad in Kwadijk is wellicht wat informatie in te winnen. Zij zijn een dergelijk
initiatief gestart.
Mobiliteit is ook een issue omdat er geen openbaar vervoer gaat naar de plaatsen waar
onze sociale voorzieningen zijn gevestigd.
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De belbus Volendam heeft wel Edam in zijn route, maar niet de rest van EV.
Dit is al opgepakt. De DR heeft een mail gestuurd naar de gemeente en andere dorpsraden
om de behoefte daarnaar te polsen.
Evean, Wonen Plus, Seniorenraad Zeevang (SBS) bieden ook hulp op diverse gebieden.
7. Rondvraag
Mw. Ophoff: procedure over de zendmast verdient geen schoonheidsprijs. Vergunning is in
2013 al afgegeven. De tenaamstelling is een aantal keren gewijzigd. Wij moeten hier als DR,
als gemeenschap en als politieke partijen die voor oud Zeevang op moeten komen, voor
waken. Niemand wist ervan af. Daardoor heeft ook niemand bezwaar aan kunnen tekenen
en is de vergunning verleend. De DR zou bijvoorbeeld op mailinglijst van de nieuwsbrief van
de omgevingsvergunningen moeten worden geplaatst. Daar staat de DR ook op.
Ook alert blijven op zaken als felle verlichting (Caravan Centrum Waterland / Puul).
Het zou mooi zijn als de nieuwe omgevingsvisie wet van twee kanten zou werken, zodat ook
belanghebbenden tijdig worden geïnformeerd.
Vraag via het GDO inbrengen hoe de gemeente haar rol ziet over de informatiestroom die
ons als dorp aangaat. Dat past wel in het nieuwe participatiedenken. Dat zou een rol voor
Joeri van Kempen moeten zijn.
Dhr. Vroom vraagt wat de plannen met die mast zijn, ook 5G? Daar is de veiligheid nog niet
van aangetoond. De mast is al in gebruik, maar je hebt daar alleen voordeel van als je
Vodafone hebt.
8. Sluiting
Om 22:10 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle andere aanwezigen voor het
bijwonen van deze avond.
De presentaties en de notulen van deze avond zullen op onze website gepubliceerd worden.
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