
Verslag Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg van donderdag 21 april 2022. 
Aanvang 20.00 uur. Locatie: Vergaderlocatie De Deimpt Volendam. 

 

Aanwezigen:  

Voorzitter   Wim Schoenmaker  

DR Beets   Jan van Weerdenburg en Afra Bakker-Vermeulen  

DR Hobrede   met kennisgeving afwezig 

DR Kwadijk   Ep Blakborn en Dineke te Bos  

DR Middelie   Marjan Houtman en Lex Ransijn  

DR Oosthuizen  Evert Hogenes en Margreet Rijswijk  

DR Schardam  Cas Zechner en Alfons Jansen  

DR Warder   Jan de Jong (notulist) 

Wijkraad Oude Kom  Theo Burger en Annet Veerman 

Gemeente E/V  Joeri Kempen en Hans Schütt 

 

1.  Opening 

Wim opent de vergadering met de mededeling dat deze vergadering verplaatst is van 20 
naar 21 april, waardoor DR Hobrede helaas niet aanwezig kan zijn i.v.m. andere afspraken. 
Reden van deze van verplaatsing was de verhindering van wethouder Hans Schútt op 20 
april. Het definitieve verplaatsen van de vergaderdatum bleek helaas niet voor een ieder 
geheel duidelijk te zijn gecommuniceerd. 

 

2.  Notulen vergadering 9 maart 2022 

Complimenten voor notulist Lucas Vroom voor deze bijna letterlijke weergave van de 
vergadering. Eén kleine toevoeging: op blz. 7 onder het kopje Verkeer, aan het einde van de 
eerste regel het woordje “verbeterd” invoegen. Verder geen inhoudelijke aanpassingen en 
derhalve notulen goedgekeurd. 

 

3.  Ingekomen stukken 

Info vanuit Gemeente E/V via Joeri, v.w.b. de voorgaande discussie (punt 6 van de actielijst) 
over de vergaderlocatie voor het GDO. Vergaderlocatie de Deimpt in Volendam is 
beschikbaar voor de GDO vergaderingen. Indien de keuze op rouleren van de vergadering in 
de kernen valt, komen de kosten voor rekening van Gemeente E/V. 

Eerstvolgende vergadering (15 juni 2022) op de agenda:  

• Presentatie ontwikkeling Buurtkamers door : Caroline de Graaf  
• Energietransitie door: Marcel Elswijk 



 

4.  Reacties op het concept ‘Omgevingsvisie Edam-Volendam Samen zetten we koers’ 

Algemeen beeld is dat het een stuk is dat wel heel ruim geformuleerd is en dat het nog 
allemaal weinig concreet is. Zoals in de vorige vergadering door Manu van Lin 
gepresenteerd, zal e.e.a. in de volgende fase in het Omgevingsprogramma en het 
Omgevingsplan meer specifiek worden benoemd. Er volgt een uitgebreide discussie over 
hoe bepaalde zaken in het stuk worden omschreven en welke conclusies daar al dan niet uit 
kunnen worden getrokken, maar het is niet de bedoeling om in deze vergadering eventueel  
kritische kanttekeningen te verzamelen. De ter inzagelegging van het concept is 
gepubliceerd in de lokale kranten en het concept is voor iedereen in te zien via de website 
van Gemeente E/V. Desgewenst kan hierop via een zienswijze worden gereageerd. 
Eventueel kan ook vanuit de dorpsraden individueel worden gereageerd met een schriftelijke 
reactie naar Hilde Donker. 

In de discussie is met name participatie en de al dan niet terechte verwachtingen vóór en 
na een ingezet participatietraject, onderwerp van gesprek. We concluderen dat het 
toepassen van participatie nog in de kinderschoenen staat en dat met name de 
terugkoppeling vaak als onvoldoende wordt ervaren door de participanten. 

 

5.  Integrale opgaven voor het Sociaal Domein  

Joeri Kempen verzorgt een presentatie over de achtergrond van integraal beleid m.b.t. het 
Sociaal Domein. Directe aanleiding hiervoor is het gegeven dat er de laatste ca. 5 jaar heel 
veel taken gedecentraliseerd zijn van het Rijk naar de Gemeenten. Heel veel van deze taken 
raken elkaar vandaar de visie voor, en noodzaak van een integrale aanpak. 

Joeri geeft een samenvatting van de belangrijkste input zoals die is opgehaald in de 
participatiebijeenkomst van 13 april j.l.   

Het is de bedoeling om begin mei 2022 het conceptstuk naar de deelnemers van de 
participatiebijeenkomst en de dorpsraden te sturen. Alle inbreng hierop is welkom, met het 
streven om uiterlijk eind mei 2022 als deadline aan te houden voor reacties. Vervolgens zal 
e.e.a. gepresenteerd worden in de Themaraad op 23 juni 2022.   Deze 
Themaraadsvergadering is vrij toegankelijk, echter wel vooraf aanmelden i.v.m . beperkte 
zaalruimte (eventueel is de presentatie online te volgen).  De Themaraad dient ter informatie 
van de Gemeenteraad. 

Joeri vraagt hoe de Wijk- of Dorpsraden hun rol in het kader van het Integrale Sociaal 
Domein zien. Welke rol zouden jullie willen spelen?  De brede mening is dat de Wijk- en 
Dorpsraden hooguit een signaalfunctie zouden kunnen/willen vervullen maar geen actief 
ondersteunende- of organiserende taken. 

De Powerpoint presentatie van Joeri zal via Wim worden verspreid onder de Wijk- en 
Dorpsraadleden om nog eens na te slaan. 

 

6. Info vanuit Gemeente E/V 

Hans Schütt meldt dat de huidige coalitie na de verkiezingen van 16 maart demissionair is en 
dat belangrijke besluiten daarom mogelijk meer tijd kosten dan gebruikelijk omdat de huidige 
coalitie in deze rol nu eenmaal niet “over zijn graf heen wil regeren”. 



Wat de opvang van Oekraïense vluchtelingen betreft is de Gemeente diep onder de indruk, 
over de manier waarop vanuit de gemeenschap en door vrijwilligers en ondernemers is 
gereageerd. En hoe men zich heeft ingezet om in amper 2 weken tijd de toch enigszins in 
verval verlaten kamers van de Meermin weer op te knappen en bewoonbaar te maken voor 
opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Als Gemeente kunnen we hier nu ca. 200 mensen 
opvangen. 

Op dit moment wordt er nagedacht over nog 2 kleinschalige locaties in de Gemeente voor 
plaatsing van tijdelijke prefab woningen. ( o.a. naast de MFA in Oosthuizen en een locatie in 
Edam). Momenteel worden de omwonenden uit de betreffende locaties, over dit voornemen 
middels brieven geïnformeerd. 

Vanuit de private opvang van vluchtelingen (bij gezinnen thuis) wordt de rol van de 
Gemeente als niet meewerkend ervaren, aldus enkele dorpsraadleden. Hans geeft aan dat 
vanuit de Gemeente gedaan wordt wat men op dit moment kan doen, maar dar er veel zaken 
vanuit het Rijk ook nog niet duidelijk zijn, waardoor dit misschien als niet meewerkend wordt 
ervaren. 

 

7. Knelpunt N247-Klemweg 

Wim heeft mevr. Hilda Rasing (bewoonster Warder), gezien haar achtergrond en 
netwerk/contacten vanuit haar voormalige functie in de Veiligheidsregio, gevraagd om zich 
hiervoor in te zetten. Zij heeft het verzoek positief ontvangen en gaat hiermee aan de slag. 

 

8.  Jaarvergadering Dorpswerk Oude School Warder 

Dorpswerk Noord-Holland heeft het voornemen om op 11 mei 2022 haar Algemene 
Ledenvergadering in de Oude School in Warder te organiseren. Aangezien de meeste 
dorpsraden lid zijn van Dorpswerk NH wordt een ieder hiervoor uitgenodigd. De officiële 
uitnodiging met agenda en verdere informatie volgt z.s.m.  

 

9. Actiepunten 

Zie bijgaande actielijst 

 

10. Rondvraag 

Glasvezel:  Op de algemene vraag aan Wim, of TriNed nog de enige provider op het 
glasvezelnet Zeevang is (omdat dit in de startfase slechts voor één jaar zo zou 
zjin) geeft Wim aan dat op de website van E-fiber een lijstje beschikbaar is van 
alle andere providers die inmiddels ook beschikbaar zijn. 

Joeri: zoekt een (liefst jonge) presentator die in het kader van “450 jaar Nederland; 1572” 
een rol wil vervullen tijdens een presentatie in de Grote Kerk in Edam. 

Joeri: zoekt voor de “SlimoTheek”  (uitleenmogelijkheid van slimme producten om 
zelfstandig thuis wonen langer mogelijk te maken, bv een tablet om te beeldbellen, 
etc.) iemand die een persoonlijk positieve ervaring zou willen delen. 



Evert: Wat betreft handhaving. Waar kan je meldingen doen,  van b.v. elektrische auto’s die 
veel te lang bij een laadpaal blijven staan of auto’s die geparkeerd staan op de 
locaties die als oversteekplaats zijn bedoeld. Antwoord: via de Gemeente App, graag 
met foto van locatie/kenteken. 

Cas: Mededeling, geen vraag: Het feest in Schardam staat gepland voor september 2022. 
Nader info volgt. 

 

11. Sluiting 

Om 22:10 uur sluit Wim de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun komst 
en inbreng. 

 

Volgende vergadering 

15 juni 2022  aanvang 20:00 uur    locatie:  “Dorpshuis De Zwaan” in Hobrede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


