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Verslag Gemeenschappelijke Dorpsraden Overleg van 2 november 

2022 

Aanvang 19.30 Locatie Beets 

 

Aanwezigen: 

Voorzitter   Wim Schoenmaker 

DR Beets   Jan van Weerdenburg en Afra Bakker-Vermeulen 

DR Hobrede   Ed Wilms en Frans Visser 

DR Kwadijk   Joop Duijs  

DR Middelie   Marjan Houtman  

DR Oosthuizen  Evert Hogenes en Wilma Kersbergen 

DR Schardam   Alfons Jansen en Jan Willem Tellegen 

DR Warder   Wim Schoenmaker en Susanna Schaap 

Wijkraad Oude Kom  Jan Veerman, Theo Burger en Annet Veerman (notulen) 

Wijkraad Edam  Afgemeld 

Wijkraad Purmer i.o.  D. de Heer 

Gemeente E/V  Joeri Kempen en wethouder participatie Dirk Dijkshoorn 

 

1. Opening. 

Wim (Vz) opent de vergadering. We verwelkomen een nieuw gezicht t.w. Suzanne Schaap. 

Iedereen stelt zich voor. Verder schuift de vertegenwoordiger van de DR Purmer i.o. aan. 

Volendam verzorgt de notulen. 

2. Notulen bijeenkomst 20 september 2022  Wim Schoenmaker 19.35 

Vz was niet aanwezig door ziekte. 

Verslag moet wat aangepast worden. Verder nog een vraag of er dezelfde lantaarnpalen als 

in Edam-Volendam geplaatst worden (vraagt Vz) in Warder. Geen duidelijk antwoord nog. 

Joeri stuurt nog een rapport/verslag via de gemeente. Actie Joeri 

Blz 2:  

3.3 achter 250 meter nog de opmerking plaatsen: loopafstand; ‘twee afvalstromen’ 

vervangen door ‘twee vrachtwagens. 

3.5 Achter ‘GDO als er een plan ligt’ aanvullen met ‘niet zijnde een raadsbesluit’. Joeri meent 

dat deze alinea tussen haakjes moet of weggelaten. Men discussieert nog wat over de 

weergave/bewoording maar het blijft wel dit verhaal. 

Blz 3: 
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Onder kopje verkeer punt 3: Dit is zo niet gezegd/besproken meent Joeri. De wegversmalling 

is besproken bij de gemeente maar nog niet in een plan opgenomen.  

Blz 6: 

Punt 9.1 De lampen branden nu niet meer. Joeri legt uit dat het dimmen van de verlichting 

pas kan plaatsvinden als alles is aangebracht. De inschatting is eind november.  

Punt 9.2 Er bestaat een subsidie voor eenmalige maatregelen voor langere termijn. 

Tegemoetkomingen inzake energie zijn er niet voor organisaties; alleen voor personen; er is 

ook geen regelgeving voor op korte termijn. Dit zal vanuit de landelijke politiek moeten 

worden aangestuurd; zij moeten eerst in kaart brengen wat er nodig is en wat mogelijk is.  

3. Ingekomen stukken     Wim Schoenmaker  19.40 

Diverse mails binnengekomen.  Ook van Joeri. Er zaten foto’s bij. Niet door iedereen gezien. 

Fraaie foto’s van wat bereikt is door diverse raden/burgers. WR Oude Kom werd niet 

genoemd; dat vond men jammer; er is veel bereikt. Over Edam komt nog een stukje zegt 

Joeri. Actie Joeri 

Er is nog een vraag van Schardam; of er nog wat gaat komen over toekomstige plannen 

vanuit de gemeente. Gemeente probeert het gevoel van saamhorigheid terug te krijgen 

meldt de wethouder van participatie. Er worden geen plannen gedeeld. 

Mail over isolatie. De bijlage waar naar wordt verwezen zat niet bij de mail. De melding over 

een bijlage had er niet in moeten staan zegt Joeri; de tekst is waarschijnlijk overgenomen uit 

een ander bericht. 

Aansluiting op het Waternet van Purmerend wordt ter tafel gebracht door WR Purmer i.o. Het 

is een lange termijn plan meldt de wethouder. Het investeren in een warmtepomp is dan 

overbodig en jammer voor de mensen die dat al hebben gedaan.  Als de bijlage openbaar is 

volgt die nog. Actie Joeri. 

Mail over 30 km binnen bebouwde kom van een der inwoners  wordt besproken. Is 

voorgelegd aan gemeente. Daar is nog geen antwoord op. 

Nieuwsbrief inzake gemeentegids is doorgestuurd naar leden GDO. 

Avonden/datums met energiepresentatie is doorgestuurd naar de leden.  Men kan zich 

inschrijven om aanwezig te zijn. Verspreidt de info zegt Joeri;  krant, internet etc. Actie 

dorpsraden/wijkraden. 

Nog een stuk van Joeri inzake bestuur en Wijkraden. De rol/visie 2022 dient als terugkerend 

agendapunt opgenomen te worden. Actie Vz 

Bericht van Joeri over statutenwijziging;  Joeri  is in overleg met Edam. Er missen ook nog 

punten in de statuten van Schardam. Wat er ontbreekt staat in de mail. Joeri legt uit: men 

kijkt naar statuten; er moet een passage in staan over de specifieke functies van 

bestuursleden.  Statuten zijn algemeen en specifieke zaken worden in een convenant 

vastgelegd. Joeri geeft nog wat uitleg over dubbele functies en meerdere belangen.  Vz 

meldt dat e.e.a. besproken wordt in eerst volgende overleg ‘dorpswerk’. Dus even 

geparkeerd. 

4. Overleg 30 km zone E/V    Allen    19.55  

Joeri vertelt over een cursus die gemeente geeft inzake het afschalen van 50 naar 30 km 

binnen de bebouwde kom.  Er komen maatregelen ter sprake voor mensen die zich er niet 
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aan houden. Zonder verkeerskundige kunnen mensen de  info niet goed plaatsen. Een 

verkeerskundige moeten dus adviseren.   

5. Verslag Dorpswerk Monnickendam   Wim Schoenmaker 20.10

  

Vz was er met o .a.Hans Visser, Femke, Marga Kuperus.  Op Marken werd, een rondleiding 

gegeven, in Ilpendam werd een dorpswinkel getoond, gerund door vrijwilligers, in Broek in 

Waterland gaf de Dorpsraad een presentatie over de voortgang van de ondertunneling in de 

N247. De Dorpsraad BIW heeft een budget ter beschikking gekregen om 

bewonersinitiatieven mee te nemen.  Al met al een enorme vooruitgang voor het 

achterliggende gebied. Er volgt nog een presentatie; die wordt doorgestuurd (Aktie Vz).  Er 

werden ervaringen uitgewisseld over de samenwerking tussen dorpsraden en gemeentes.  

Herkenbare zaken kwamen ter tafel; bijvoorbeeld vertragingen in beantwoording door 

gemeente en gemeentelijke beslissingen die al genomen zijn voordat er participatie heeft 

plaatsgevonden.  

Er schijnen dorpsraden te zijn die gekozen zijn door inwoners. Dan kan je na 4 jaar zeggen 

ik stop. Hier is men blij met iedereen die mee wil doen en dan liefst voor jaren. 

Hobrede (Hans Visser)was er maar even bij aanwezig tijdens bespreking financiën. Hobrede 

is actief met financiële zaken en subsidies. Daar maakt men gebruik van mensen van 

‘dorpswerk’ die helpen met aanvragen etc.  Voor dorpshuizen zijn mogelijkheden voor 

subsidies m.b.t. duurzaamheid; een langdurig/langlopend traject is dat. Offertes aanvragen 

levert weinig op; geen tijd/geen mensen; het is de tijd waarin we leven. Er worden over en 

weer tips uitgewisseld.  

6.  Info College/gemeente     Dirk Dijkshoorn (EV) 20.25 

De wethouder neemt het woord. Beleid over begroting is er nog niet. Grootste probleem is 

‘geen mensen’.  In december komt de ‘omgevingsvisie’ in de raad. Dat is wel belangrijk voor 

hoe de gemeente verder gaat. Vz meldt dat deze visie aldoor op de agenda meegenomen 

wordt. Joeri zegt;  zienswijze van Hobrede en Schardam is ontvangen en bevestigd zegt 

gemeente. De tijd van reactie (behandeltijd) is gegeven. Nota van antwoord is in de maak; 

moet nog aan de raad voorgelegd worden.  Vaststelling uiteindelijk juli 2023. Zodra er wat 

komt laat Joeri dat weten. De indieners krijgen een antwoord wat niet per se definitief breed 

gedeeld hoeft te worden. Dat mag men zelf doen/weten. Raadstukken komen op de website 

zegt de wethouder; houdt die in de gaten.  Half- en eind november volgt publicatie op de 

website van de gemeente (n.a.v. de raadsvergaderingen). 

Subsidieaanvraag  voor verenigingen in geval van een jubileum is mogelijk. De gemeente 

moet dan wel uitgenodigd worden. Het gaat om een kleine vergoeding; een stimuleringsgift. 

Het wordt gewaardeerd wanneer de wethouder aanwezig is bij ieder GDO overleg meldt Vz 

met bijval van Schardam. Agendapunt:  Info college wordt college/gemeente. Joeri  treedt  

op als spil omdat de informatie soms zo uitgebreid en veelzijdig is dat de wethouder het niet 

allemaal kan onthouden of weten. Dus Joeri blijft ons contactpersoon bij de gemeente; de 

wethouder is van toegevoegde waarde maar niet actief als aanspreekpunt of bemiddelaar.  

Joeri beschikt over info over ‘belichting brug Oude Kom Volendam’. Joeri meldt dat in nov-

dec renovatie wordt uitgevoerd; de delen zijn meegenomen en worden t.z.t. weer 

teruggeplaatst. Daarna kan de verlichting aangebracht worden in februari waarna het in 

maart 2023 dan wel klaar is. Feestelijke bijeenkomt is leuk en zeker gewenst. 
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Vraag over ‘de 30 container woningen’.  De wethouder meldt dat als bekend is wanneer die 

geplaatst gaan worden dan pas vindt participatie plaats met omwonenden. De locatie is nog 

niet zeker vastgesteld en de containers waren afgekeurd wegens ouderdom. Zouden nooit 

30 jaar mee kunnen. 

7. Visie rol GDO 2023     Allen   20.35 

VZ heeft wat mails gekregen. Het lijkt zinnig te beraden over waar het GDO mee bezig is; de 

rolbeleving. Vz wil eens horen wat de leden er zelf van vinden; hoe moet de verdeling plaats 

vinden om een goede partij/gesprekspartner te zijn naar de gemeente. 

Energietransitie : algemene conclusie is een open einde. Het staat aldoor op de agenda; er 

is nu wel een antwoord op gekomen. Er komt een avond om hierover te praten. Laten we 

mensen aanwijzen die dit gaan volgen. Mede inzake omgevingsvisie, vluchtelingenbeleid, 

verkeer, omgeving etc. 

Iemand nog ideeën hierover? Als agendapunt noteren voor de volgende keer. (Aktie Vz) DR-

leden kunnen hun meningen/ideeën dan kenbaar maken; nu was men er niet mee bekend en 

kon daarom niet reageren. De raakvlakken kunnen op tafel komen;  GDO gaat over 

openbaar gebied en de DR over wat er in een dorp speelt. Kortom de discussie kan groot en 

langdurig worden. Er moet inzichtelijk gemaakt worden hoe gelden besteed worden.  

Joeri vindt een diepere gedachtegang over wat we samen gaan doen heel prettig. Wat is de 

verwachting van leden/dorpsraden; wat is- of wordt onze rol als GDO-lid of dorpsraad. De 

gemeente heeft daar misschien ook een beeld over.  Kort en lang daar moet voldoende tijd 

voor uitgetrokken worden; we willen beiden (gemeente-GDO) onze doelen bereiken. GDO 

kan adviseren aan de raad. Dat kan een bespreekstuk worden; een wisselwerking met de 

gemeente laten ontstaan. 

Jan Veerman (WR Oude Kom Volendam) stelt voor ook eens fractieleden uit te nodigen bij 

het GDO-overleg. Dit wordt als positief ontvangen. 

De Purmer i.o.  draagt nog wat punten aan die zeker het bespreken waard zijn. Zaken die 

vanuit de overheid komen. De spelers zijn niet aan tafel gekomen of geroepen lijkt het. Het 

gaat dan om energie/stadsverwarming/windenergie etc. Wethouder meldt dat zulks wel 

gemeentebreed besproken is. Raadsverslagen zijn in te zien op de site van de gemeente. 

Samengevat; GDO neemt contact op (Actie Vz) c.q. stuurt een mailbericht naar de leden van 

het GDO inzake werkwijze/advies GDO. Iedereen kan daar de gedachten over laten gaan. 

Mail volgt dus. Er wordt vast een projectgroep samengesteld aan tafel. Info volgt dus nog. 

8. Actielijst 20 september    Allen   21.00 

Zie lijst.  

Punt 1: loopt nog. Joeri doet navraag over het rekenakkoord bij de Raad van State. 

Punt 2; overleg over schoolzones; versmallingen etc overzicht stuurt Joeri nog. 

Punt 3; is besproken vanavond. 

Punt 4: is besproken vanavond 

Punt 5; er gaat nog een brief vanuit de gemeente naar providers. 
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Punt 6; moet van de lijst af; er zijn nog meer buurtbussen gewenst? Middelie en Kwadijk 

melden zich aan. Joeri meldt: dit doen vrijwilligers en die willen niet uitbreiden of zitten vol.  

Gemeente gaat er nog niet mee aan de slag. 

Punt 7: hebben we besproken. Er wordt  een informatieavond georganiseerd door Marcel 

Elswijk dus kan het punt van de actielijst af. 

Punt 8; is besproken. 

Punt 9: kan van de actielijst af.    

9. Rondvraag      Allen   21.20 

Schardam vraagt: wanneer gaat het wegbeheer m.b.t. de dijk over naar de gemeente. De 

wethouder meldt dat zulks pas gebeurd als de wegen worden overgedragen van 

Hoogheemraadschap aan de gemeente. De datum verandert steeds. Joeri checkt het even.  

Joeri raad aan dit te melden/na te vragen bij de gemeente want het gaat niet alle dorpsraden 

aan. 

Schardam meldt dat de brief over belangenverstrengelingen niet is besproken. Waar komt 

die vandaan? Uit de gesprekken met Edam zegt Joeri. Een partijlid hoort een DR niet te 

gebruiken voor zijn eigen politieke gewin. Dus als je op een kieslijst staat is het einde 

oefening bij de DR. Joeri is alleen de boodschapper; in de brief staat ook: geen 

dubbelfuncties. De wethouder adviseert het GDO te reageren op deze betreffende brief. 

Diverse leden vinden het veel te ver gaan maar dat is meer op persoonlijke titel lijkt het. 

Hobrede; twee asfalt georiënteerde punten. 

Vraag 1: Asfalt bedrijf heeft wegens kabels asfalt moeten herstellen maar er gebeurd niks 

meer. Doet de gemeente hier wat aan/mee? Herstelwerk is afgekeurd en nu is er sprake van 

open asfalt. De ambtenaar kan de aannemer er op aanspreken als er een contract is.  

Wethouder meldt dat tijd/bezetting het probleem is. Eenieder kan het via de gemeentelijke 

app aanmelden. 

Vraag 2; uitwijkzones in Hobrede; wordt naast het asfalt gereden. Linke soep. Onderhoud 

wordt niet opgepakt en zit niet in groot onderhoud. Moet hier niet iets mee gebeuren? Men 

zal de gemeente aan moeten spreken. Er wordt geen betongrastegels overwogen wegens 

geluidshinder. Dat prevaleert boven de afkalving van het asfalt. Reactie gemeente volgt nog. 

Kwadijk; er is een enquête geweest onder inwoners over woningbouw/bouwplannen. Hier 

komt zeker nog reactie op meent DR Kwadijk. Kan de DR daar wat betekenen? En voor 

bewoners  optreden? Hangt van de wens tot participatie af meent de wethouder. DR kan dit 

zelf oppakken. 

Volgende vergadering is 14 december in Warder. Suzanne zal de notulen verzorgen. 

10. Sluiting      Wim Schoenmaker 22.00 

        

 

 

 


