
 
Verslag Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg van woensdag 29 september 2021. 
Aanvang 20.00 uur. Locatie: Dorpshuis De Drie Hamers te Beets 48. 
 
Aanwezigen: 

 
Voorzitter                               Hans Schütt 
DR Beets                                 Jurre Bleekemolen, Peter van Raalte en Jan van Weerdenburg 
DR Hobrede                           Hans Visser en Martijn Balster 
DR Kwadijk                             Ep Blakborn en Dineke te Bos 
DR Middelie                           Femke Haitsma-Mulier en Lucas Vroom 
DR Purmer (io)                       Dick de Heer 
DR Oosthuizen                       Evert Hagens en Wilma Kersbergen 
DR Schardam (io)                   Marga Kuperus en Alfons Jansen 
DR Warder                              Jan de Jong 
Wijkraad Oude Kom              Jan Veerman en Theo Burger 
Gemeente E/V                        Tineke Bouchier 
Gast                                          Danny Schouten (Stichting 400 jaar Purmer) 
Gast                                          Wil Spanjer          (Stichting 400 jaar Purmer) 
Gast                                          Manu van Lin       (Gemeente E/V iz Omgevingsvisie)                                      
 
1. Opening 
Door familie-omstandigheden is Wim Schoenmaker verhinderd en opent Hans Schütt, met 
toestemming van alle aanwezigen, de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Notulen bijeenkomst 18 augustus 2021 
Het verslag van 18-08-2021 wordt goedgekeurd! Marga Kuperus vraagt of Schardam ook  
meedoet bij punt 4 Verkeersveiligheid. Antwoord: ja! 
 
3. Ingekomen stukken   
Er komt een zendmast aan de Klemweg in Middelie, hetgeen moet zorgen voor betere 
verbindingen in Warder en Middelie. Start van de bouw: 4e kwartaal 2021. 
 
4. Seniorenraad presentatie 
Jan Tol geeft een presentatie van het doen en laten van de Seniorenraad E/V (evenknie 
van SBS-50+ in de Zeevang). Zijn vraag aan alle Dorpsraden is of er mensen zijn die mee 
willen werken aan het tv-progrmma (LOVE) “100- en ouder”. Hans Visser (Hobrede) doet al 
mee.     
 
5. Omgevingsvisie Edam/Volendam 
Manu van Lin geeft een presentatie van de tot nu toe genomen stappen in het tot stand 
komen van de “omgevingsvisie E/V”. We zitten nu in fase 3 (van de 5), en de verslagen van 
deze fases zal Manu, via Tineke Bouchier, digitaal aan ons toezenden. Alle gemeenten en 
provincies in Nederland moeten een dergelijke visie op papier zetten. 
 
6. Purmer 400 jaar presentatie     



Danny Schouten geeft een presentatie over de voortgang van het één jaar durende jubileum 
feest “400-jaar Purmer”. Hij schetst een serie activiteiten die gedurende het jaar plaats gaan 
vinden, waarvan ook een aantal geschikt is voor deelname uit de andere dorpen. Ten slotte 
vraagt Danny een subsidie uit de “Zeevangspot” van € 6.000. De Stichting Purmer 400-jaar 
heeft hiertoe al een verzoek ingediend bij het GDO, via Wim Schoenmaker. Deze brief heeft 
de dorpsraden nog niet bereikt, maar krijgen wij nog via Tineke Bouchier.     
 
7. Kernenfonds  
Zie de brief van 17 september van Tineke Bouchier aan het GDO. Hieraan moet alleen nog 
toegevoegd worden het verzoek van de Oude Kom voor nog een foto op een blinde muur ter 
waarde van € 1.845 en het verzoek van de Purmer. Dit kan in de komende weken worden 
besproken in elke Dorpsraad en dan moet daar in het volgende GDO een klap op gegeven 
worden.   
 
8. Info E/V       
Hans Schütt noemt nog enkele interessante zaken die momenteel spelen in de gemeente. 
* R O M is een nieuw investeringsfonds tbv duurzaamheid, waaraan de Gemeente E/V een 
bedrag van € 1.000.000 ter beschikking heeft gesteld. Dit wordt uitgegeven in de vorm van 
leningen. 
* Euro-Art: was een event van drie dagen in Spaander met E/V als gastheer. Het gebeuren is 
heel goed ontvangen in de kunstwereld. De hele maand oktober zijn er nog activiteiten door 
de gemeente heen, met als sluitstuk op 31 oktober de onthulling van het beeld van het 
meisje, op de nieuwe dijk bij Warder, van Rob Cernëus jr. 
* Er is een toeristisch platform opgericht en hiervan is een business-plan gepresenteerd, 
alleen hebben wij dit nog niet gezien !!   
 
9. Actiepunten 
Zie de lijst met actiepunten. 
 
10. Rondvraag 
* Hans Visser vraagt zich af wat er gebeurd met de rapportage van het uitgebreide 
onderzoek van Hobrede naar de staat van de AED´s in hun dorp. Volgens Jan van 
Weerdenburg wordt het lopende onderzoek wel gedaan in de dorpen. Jan de Jong vraagt 
zich af of een dergelijk uitgebreid onderzoek niet gedaan moet worden in alle dorpen, nu er 
nogal het één en ander boven water gekomen is in Hobrede. Dit wordt doorgegeven aan 
Wim Schoenmaker met het verzoek contact op te nemen met Arie Kasteleyn. 
* Hans Visser is niet enthousiast over de nieuwe enquête van E/V over integrale veiligheid 
van het buitengebied. 
* Tineke Bouchier stopt als contactpersoon tussen het GDO en de gemeente E/V. Applaus en 
dank van de vergadering voor haar inzet. Haar opvolgster is Pauline Woldhuis 
(P.Woldhuis@edam-volendam.nl). 
* Jan van Weerdenburg informeert naar een collectieve verzekering voor de dorpsraden om 
eventuele risico´s af te dekken. Komen we op terug!  
     
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 u. Volgende vergadering is op 10 november  
2021 in Middelie en Oosthuizen schrijft het verslag.  
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