Verslag Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg, 15 juni 2022.

Aanvang 20.00 uur. Locatie: Dorpshuis Hobrede
Aanwezigen
Voorzitter Wim Schoenmaker
DR Beets - Afra Bakker-Vermeulen en Peter van Raalte
DR Hobrede - Gea de Schipper en Ed Wilms
DR Kwadijk - Ep Blakborn en Dineke te Bos
DR Middelie - Marjan Houtman, Lucas Vroom en Femke Haitsma Mulier
DR Purmer - Niet aanwezig
DR Oosthuizen - Evert Hogenes en Wilma Kersbergen
DR Schardam - Jan Willem Tellegen (notulist)
DR Warder - Jan de Jong
Wijkraad Oude Kom - Met kennisgeving afwezig
Gemeente E/V - Joeri Kempen, Jan Veerman, Marcel Elswijk, Caroline de Graaf en Hans
Schütt

1. Opening
Wim opent de vergadering iets na achten en constateert dat de Purmer niet aanwezig is.
2. Notulen vergadering 21 april 2022
De notulen worden zonder inhoudelijke aanpassingen goedgekeurd. Naar aanleiding van de
notulen
-

Vertelt de voorzitter dat hij vergeefs contact gezocht heeft met de provincie inzake
verkeersknelpunt N247.
Constateren diverse leden dat de jaarvergadering Dorpswerk Noord Holland weinig
nieuwe inzichten opleverde.

3. Ingekomen stukken
-

Het nieuwe collegeprogramma.
Zienswijze Hobrede Schardam op de conceptomgevingsvisie. Verschillende leden
geven aan dit een goed stuk te vinden.
Uitnodiging voor een vrijwilligersmiddag op 19/6 met o.a. Jan Smit.

4. Ontwikkeling Buurtkamers (en wijksteunpunten)
Presentatie door : Caroline de Graaf
-

15 augustus start de gemeente met de implementatie van een verbeterd systeem van
inventarisatie, monitoring en aanbod zorg op maat, dichterbij de inwoners. Hiertoe
worden drie wijksteunpunten tevens meldpunt ingericht, waarvan één in de Zeevang.
Doel is betere samenwerking gemeente, instellingen en vrijwilligers waarmee gepaste
zorg sneller beschikbaar komt en zorgvraag eerder wordt geadresseerd. Gestreefd
wordt naar volledige werking binnen een jaar. Ed Wilms vraagt of het GDO inbreng

-

-

heeft gehad bij de aanbesteding en de aanpak van deze steunpunten. Caroline
antwoordt dat een inwonersevaluatie is meegenomen bij de besluitvorming.
Tevens start de gemeente met de ontwikkeling van “buurtkamers”. Dit zijn
buurt/wijk/dorpsinitiatieven van inwoners gericht op lokale interesses en behoeften op
zeer uitlopend gebied (van knutselen tot klaverjassen). De gemeente biedt hiervoor
waar nodig ondersteuning, met name in de vorm van consulenten die advies gevraagd
kan worden. Verschillende aanwezigen vragen zich af hoe de gemeente dit gaat doen.
Heldere communicatie (website, stappenplan etc) is essentieel. De vz geeft aan dat de
dorpsraden geen Buurtkamers gaan inrichten, maar natuurlijk wel beschikbaar zijn
voor contact. Hij wenst de gemeente alle goeds, bij dit soort wat hij noemt “moeizame
trajecten”
Presentatie bijgevoegd

5. Update Energietransitie
Presentatie door: Marcel Elswijk, ondersteund door Jan Veerman
Interessante presentatie met veel informatie over noodzaak afscheid te nemen van het aardgas
en allerlei mogelijkheden op kortere en langere termijn om de energie transitie voor 2050 te
realiseren. Belangrijk onderscheid tussen hoge temperatuur warmtenetten (duur maar geen
noodzaak heel goed te isoleren) en “all electric” lage temperatuur verwarming (kosten zitten
in investering in isolatie).
-

-

-

-

Er komt een plan van aanpak voor
o een warmtenet voor een deel van Oosthuizen door middel van gebruik warmte
vanuit de rioolwaterzuivering
o aansluiting Kwadijk op warmtenet Purmerend
o proef met een aantal individuele woningen voor all-electric
Geothermie. Slaan van putten waar 10.000 woningen van kunnen profiteren. Ideeën
voor ringleidingen. Dit gaat nog minimaal vijf a tien jaar duren, als het al mogelijk is
voor de Zeevang. Waterstof zal in de eerste plaats voor de industrie zijn.
Na enig aandringen blijft en blijkt de conclusie voor het soort bebouwing van de
lintdorpen in de Zeevang dat er voor de kortere termijn - om nu de hoge energieprijzen
voor te zijn - de stappen van de trias energetica voorop staan. Dus besparen en
isoleren, zonnepanelen en (hybride) warmtepomp installeren en gasgebruik
minimaliseren. Meer smaken zijn er voorlopig niet, een warmtenet ligt in de dorpen
niet in het verschiet. Voor veel huizen en portemonnees zal dit een zeer grote
uitdaging blijven.
De gemeente kan helpen toegang te geven tot kennis en subsidies van het rijk. Geen
gemeentelijke subsidies. Vanaf september komen er bewonersavonden.
Ed Wilms vraagt naar goede informatie over kosten en mogelijke maatregelen in
directe samenhang met het stap voor stap mogelijk maken van een hoger energielabel.
Presentatie bijgevoegd, zie ook www.duurzaambouwloket.nl

6. en 7. Info E/V, coalitieprogramma e.a
Hans Schütt licht toe.
Het nieuwe college wordt op 16 juni geïnstalleerd, maar tegelijk is het programma nog weinig
concreet en zijn de portefeuilles alleen op hoofdlijnen verdeeld. Men wil het akkoord

gaandeweg invullen om tot een echt programma te komen. Voor portefeuilles geeft Hans
Schütt het volgende nog incomplete beeld:
-

Dirk Dijkshoorn (Zeevangs Belang) – financiën, misschien ook duurzaamheid of
landschap. In de regio hoort duurzaamheid bij economische zaken.
Marisa Kes (V80) – Ruimtelijke ontwikkeling
Vincent Tuijp (CDA) – Sociaal domein
Kees Schilder (V80) – Openbare ruimte
Angelique Bootsman (V80) – Toerisme, recreatie.

Veel is nog onduidelijk. Op de vraag of er een post “buitengebied, Zeevang” komt zoals in het
vorige college antwoordt Hans dat Kes wel interesse heeft in “participatie” (van inwoners).
Dat is niet hetzelfde als een post Zeevang. Hans ziet een dergelijke post niet ontstaan. Er zijn
positieve verwachtingen maar de dorpsraden willen de vinger aan de pols houden. Hans raadt
aan zo spoedig mogelijk het gehele nieuwe college uit te nodigen.

8. Actiepunten
Zie afzonderlijke actielijst.
De voorzitter geeft aan apart genotuleerd te willen zien dat er een vergoeding van de
gemeente van €240 euro s’jaars beschikbaar is voor het secretariaat/voorzitterschap van
het GDO, uit te betalen aan de betreffende dorpsraad. Op dit moment Warder.
Zoals eerder al vastgesteld gaat de vergadering unaniem akkoord.
Tevens laat de voorzitter weten niet heel lang meer de voorzittershamer te willen hanteren en
vraagt de dorpsraden na te denken over de herinrichting van het bestuur, ter bespreking in de
volgende vergadering.

9. Rondvraag
Marjan Houtman - Middelie
-

Vraagt of er interesse is voor een buurtbus naar Volendam. Na enige discussie geeft de
vergadering aan dat het voor de Dorpsraden niet eenvoudig is te bepalen of deze
interesse bestaat. De gemeente wordt gevraagd een oproep voor belangstelling in de
Stadskrant e.a bladen te plaatsen etc.

Afra Bakker - Beets
-

-

Vergunningensite gemeente is lastig te doorgronden. Bovendien vraagt ze of er geen
verplichting is deze info fysiek te publiceren in een krantje. Joeri herkent het probleem
en vertelt dat een nieuwe wet “Open Overheid” wordt ingevoerd, die andere eisen
stelt. Even afwachten hoe dat loopt.
Bestaat in de E/V een woonverplichting voor eigenaren om speculatie tegen te gaan?
Hans Schütt antwoordt dat de raad een motie met die strekking heeft aangenomen. In
de Broeckgouw bestaat een boetebeding, maar een algemene woonverplichting is er
niet.

-

-

-

Is het mogelijk dat net als vroeger een aantal inwoners van Beets de sleutel van
Hondenbrug krijgt om met bootjes te passeren. Nu moet dat twee weken van te voren
worden aangevraagd.
Krijgen alle nieuwe inwoners nog steeds een Welkomstpakket? Lijkt alsof dit niet of
alleen selectief gebeurt. Carolien antwoordt dat Corona roet in het eten heeft gegooid
maar dat het welkomstpakket aan alle nieuwe inwoners wordt uitgereikt.
Hoe zit het met de locatie voor tijdelijke woningen Oosthuizen (voor Oekraïners en
later ook voor permanente bewoning). Er is een publiekssessie geweest waar de MVA
als lokatie is afgewezen. Vervolgens is zonder geschikt resultaat gevraagd locaties te
noemen. Er komt een nieuwe bewonersbijeenkomst. Datum nog niet bekend.

Peter van Raalte - Beets
- Tipt het secretariaat de GDO mailingen per BCC mail te verzenden.
Hans Schütt
- Vertelt over de nare vertraging bij het in gebruik nemen van het oude gemeentehuis
Zeevang. Door eindeloos getraineer van een paar bewoners met bezwaar tegen het
horecadeel duurt het voort. Er wordt nu een poging gedaan voortgang te krijgen voor
het zorgdeel los te maken van het horecadeel door het gebruikscontract op te knippen.
Jan Willem Tellegen – Schardam
- Roept op 3 september te reserveren voor het feest in Schardam waar de oprichting van
de dorpsraad wordt gevierd en wellicht een traditie voor lichtvoetige
netwerkbijeenkomsten voor de hele Zeevang wordt geïnitieerd.
Wim Schoenmaker
- De voorzitter bedankt Hans Schütt uitgebreid uit naam van alle dorpsraden voor elf
jaar wethouderschap en inzet voor de Zeevang. Vijf jaar Zeevang, zes jaar Edam
Volendam. Onder applaus en met foto’s krijgt Hans een drinkbaar afscheidscadeautje.

10. Sluiting
De volgende GDO bijeenkomst vindt plaats op 24 augustus in de Purmer.

