
Verslag Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg

Datum: 20 september 2022
Locatie: Dorpshuis Oude School - Warder 128.

Aanwezigen:
Voorzitter Jan Willem Tellegen
DR Beets Jan van Weerdenburg en Afra Bakker-Vermeulen
DR Hobrede Ed Wilms en Gea de Schipper
DR Kwadijk Thimo Rietveld en Dineke te Bos
DR Middelie Lucas Vroom (notulist)
DR Oosthuizen Wilma Kersbergen en Margreet Rijswijk
DR Schardam Jan Willem Tellegen (voorz.) en Marga Kuperus
DR Warder Jan de Jong
Wijkraad Oude Kom Theo Burger en Jan Veerman
Edam Rein Soetendal
Gemeente E/V Dirk Dijkshoorn (wethouder FIN) en Joeri Kempen

1. Opening
Jan Willem Tellegen opent om 20:00u de vergadering. Wim Schoenmaker is in verband met
ziekte afwezig en dus zal Jan Willem de vergadering voorzitten. Presentielijst gaat rond en
Middelie maakt notulen.

Er zijn een aantal nieuwe gezichten aanwezig deze avond. Dorpsraad Kwadijk heeft in de
persoon van Thimo Rietveld een nieuwe voorzitter. Thimo heeft Ep opgevolgd in deze
functie.

Ook aangeschoven is Rein Soetendal uit Edam. In Edam wordt gewerkt aan de oprichting van
een stads- dan wel wijkraad. Als initiatiefnemer is Rein aanwezig om alvast kennis op te doen
van het GDO en de andere dorps- en wijkraden.

2. Notulen bijeenkomst 15 juni 2022
De vorige notulen zijn gemaakt door Jan Willem namens Schardam. Geen bijzonderheden,
maar wel vanuit Edam een aantal vragen/opmerkingen. Zij zijn niet bekend met het concept
Buurtkamers en dus zal Joeri deze info naar hen doorsturen.

Ook wordt, inhakend op de vraag van Afra bij het vorige GDO, gemeld dat het inderdaad erg
lastig is om vergunningen te zoeken. Joeri geeft aan dat, in het kader van de nieuwe Wet
Open Overheid, er hard gewerkt wordt aan het beter inzichtelijk maken van verschillende
data, waaronder vergunningen. Deze worden nu ook al gepubliceerd op een landelijke
website (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken), maar niet altijd meer
in lokale kranten.

Via https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kan er op basis van postcode en
huisnummer gezocht worden naar omgevingsvergunningen en andere verordeningen van
gemeente, provincie en waterschap. Het is mogelijk om met een e-mailadres te abonneren
op deze dienst om zo altijd de meest recente berichten in de mailbox te krijgen.

Voor de rest geen verdere op en/of aanmerkingen en dus wordt het verslag vastgesteld.
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3. Ingekomen stukken
Verslag van Hans Visser van het overleg op 12 september over de ondergrondse containers.
Onderwerp wordt aansluitend i.p.v. bij agendapunt 5 behandeld. Ed Wilms geeft een
samenvatting van het gesprek.

De deelnemers aan het gesprek waren het erover eens dat het qua sfeer een positief gesprek
was. De nieuwe wethouder, Kees Schilder, had als doel de dorpsraden te leren kennen en om
vragen te beantwoorden. De dorpsraden stonden er iets anders in en wilden juist
antwoorden van de wethouder.

Het belangrijkste tegenargument is dat de gewenste dichtheid van 40 woningen binnen een
straal van 250 meter van de container in de lintdorpen moeilijk te realiseren is voor in ieder
geval het gehele dorp. Bepaalde wijken voldoen wel, maar dat zou betekenen dat er twee
afvalstromen blijven ontstaan: een van deur-tot-deur en vanaf de centrale containers.
Verkeersbewegingen zullen dus nauwelijks afnemen.

De onrust die ontstaan is door de enquête van de Rekenkamer ligt niet bij de wethouder. De
Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente en kan op basis van eigen
onderzoek informatie inwinnen.

Belangrijkste conclusie van dit gesprek met de wethouder is dat hij pas terugkomt bij het
GDO als er een plan ligt. Tot die tijd staat dit punt on hold. Ook moet de wethouder met een
Raadsbesluit aankomen op basis waarvan hij beslissingen kan maken over de ondergrondse
containers in de lintdorpen. Op het moment is van dit deelonderwerp nog geen Raadsbesluit.

4. Voorstellen wethouder Dirk Dijkshoorn
Dirk Dijkshoorn is als nieuwe wethouder Financiën ook verantwoordelijk voor de dorpsraden.
In die rol zal hij vaker aanschuiven bij onze overleggen.

Duurzaamheid
Jan Willem vroeg wat Dirk voor verdere plannen heeft voor de huidige collegeperiode. Dirk
heeft ook het omvangrijke dossier Duurzaamheid in zijn portefeuille en daarin moet nog veel
gebeuren. Belangrijk is om te beginnen met de zaken die het snelst resultaat opleveren.
Dichtbebouwde gebieden als het Middengebied in Volendam, De Krommert en Watering in
Oosthuizen en delen van Kwadijk. In deze clusters kunnen snel vele woningen verduurzaamd
worden door middel van bijvoorbeeld warmtenetten. Voor de lintdorpen zijn er nog geen
concrete plannen, maar ligt de focus vooral op het isoleren van woningen. Warmtenetten zijn
daar vanwege de lage bebouwingsdichtheid niet rendabel.

Dit jaar zal de gemeente met plannen komen over de verduurzaming van het woningbestand.
DR Kwadijk vraagt wanneer er meer duidelijkheid komt over eventuele koppeling van Kwadijk
aan de stadsverwarming Purmerend, omdat met de huidige energiecrisis meer mensen op
zoek gaan naar alternatieven voor aardgas. Het moet niet zo zijn dat inwoners een
warmtepomp aanschaffen om vervolgens een paar maanden later op stadsverwarming
aangesloten zullen worden. Dirk geeft aan dat er nu eerst druk wordt gekeken naar o.a. de
kosten en uitvoerbaarheid.

De Rijksoverheid verplicht gemeenten om jaarlijks ±500 woningen van het gas af te halen. Er
moet nu gehandeld worden, want de tijd dringt.
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Wijkraad Oude Kom vraagt of de gemeente de bewoners duidelijk en tijdig informeert over
verduurzamingsplannen, zodat inwoners geen onnodige kostbare investeringen gaan doen.
De gemeente is bezig met een kaart waarop met kleurcodes per wijk wordt aangegeven wat
de plannen zijn. Dit zal eerst met het GDO en daarna met de inwoners gedeeld worden.

De gemeente blijft bij haar advies aan woningeigenaren om te isoleren, omdat dit ongeacht
de energiebron voor vermindering van het energieverbruik zal zorgen. Het plan voor
verduurzaming en de bijbehorende business case zullen binnen paar maanden gedeeld
worden, maar het besef moet er zijn dat het uitvoeren van de plannen een meerjarentraject
is.

Verkeer
Het onderwerp verkeer kwam vervolgens ook nog ter sprake. Leeft heel erg in alle kernen
van de gemeente.

Het beeld bij de dorpsraden is dat er veel gepraat wordt, maar dat er uiteindelijk weinig
concrete plannen volgen. Ook worden de plannen in de loop van de gesprekken verder
afgepeld, omdat toch niet alles uitvoerbaar blijkt. Deze manier van werken zorgt voor enige
frustratie bij de dorpsraadleden, omdat zij er soms veel vrije tijd in hebben gestoken en dat
het steeds voor niks lijkt te zijn. Zij hebben liever dat de gemeente aan het begin duidelijker
is over de uitvoerbaarheid.

In Middelie en Oosthuizen zijn de bewoners geïnformeerd over wegversmallingen en hebben
zij zienswijzen kunnen indienen. Deze worden momenteel verwerkt om aanpassingen in de
plannen door te voeren. Daan Smit zal hierover t.z.t. contact opnemen met de betrokken
dorpsraden.

De dorpsraden willen ook meer concrete data voor wanneer er groot onderhoud aan de
wegen wordt uitgevoerd, omdat er nu steeds tijdelijke ‘lapmiddelen’ worden toegepast. Het
verkeersplan van de gemeente loopt in 2023 af en dus zullen ze in de loop van volgend jaar
met nieuwe plannen komen.

Omdat dit onderwerp belangrijk is voor de kernen willen de dorpsraden de wethouder van
Verkeer uitnodigen voor het GDO. Door als GDO ook een werkgroep Verkeer op te zetten kan
er een grotere vuist gemaakt worden tegenover de gemeente. De gemeente heeft voldoende
deskundigen in dienst waarmee wij kunnen sparren.

De wisseling van de beleidsmedewerkers Verkeer de afgelopen tijd maakt het soms moeilijk
om de juiste persoon aan te schrijven of bepaalde trajecten moeten weer opnieuw gestart
worden. Daan Smit heeft het meeste contact met de dorpsraden en probeert ook zo snel
mogelijk op mails te reageren.

Uiteindelijk moeten wij ook beseffen dat verkeersproblemen niet altijd op te lossen zijn,
maar dat het wel belangrijk is om de problemen te beperken. Dirk geeft aan dat vooral
gedrag van de weggebruikers een grote rol hierin speelt. De gemeente kan er nog zoveel geld
en middelen insteken om wegen veiliger te maken, maar de grote winst is te behalen in een
gedragsverandering bij de weggebruikers.
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5. Verslag overleg E/V-GDO vuilcontainers
Onderwerp reeds afgehandeld bij ‘Ingekomen stukken’.

6. “Kernen bijdrage” w.o urnenmuur Middelie
De titel van dit agendapunt dekt de lading niet volgens Joeri. Het gaat niet om de urnenmuur,
maar over punten aanleveren voor de agenda. Dit agendapunt is er opgezet om de agenda
maar te vullen.

De fundamentele vraag is wat onze rol is binnen de gemeente en welke onderwerpen zijn bij
uitstek geschikt voor het GDO? Als ogen en oren van de kernen vervullen de dorps- en
wijkraden een belangrijke functie binnen de gemeente. Wat speelt er in de kernen en hoe
kan de gemeente daar iets mee doen? De grote thema’s binnen de gemeente, zoals
woningbouw, verkeer, sociaal domein etc. dienen samen met de dorps- en wijkraden
besproken worden.

Daarbij is het van belang om frequent te blijven vergaderen, zodat berichten uit de kernen
niet te ver in het verleden komen te liggen. De gemeente moet weten wat er speelt om daar
adequaat iets aan te doen. Ook moeten wij blijven praten om van elkaar te horen wat er in
de andere kernen speelt om zo gezamenlijk op te kunnen trekken tegenover de gemeente.

Het idee is om de agenda te vullen met vaste thema’s, zodat op elke vergadering de laatste
ontwikkeling besproken kunnen worden. Geen nieuws, dan door naar volgende punt.
Hierdoor komt er meer structuur in de rol van het GDO en kunnen de raden actief informatie
terugkoppeling van de gemeente aan de bewoners en vice versa. Thimo zal hiervoor een
opzet maken en rondsturen.

Mocht het GDO voor bepaalde thema’s de verantwoordelijk wethouder(s) of
beleidsmedewerker(s) willen uitnodigen moet dit aan Joeri gevraagd worden. Ook houdt
Joeri oren en ogen open om nieuws vanuit de gemeente te delen met het GDO.

Als voorbeeld noemt Joeri het onderwerp vluchtelingen. Het nieuws over de opvang in de
Baanstee werd snel gedeeld met de dorps- en wijkraden en uiteraard ook met bewoners in
de directe omgeving van de opvanglocatie. Het is belangrijk dat de gemeente op dit soort
onderwerpen de directe betrokkenen snel en juist informeert.

7. Info College
Dirk weet te vertellen dat de sfeer binnen het college goed is. Fijne club en goede
samenwerking.

Het Visiedocument en de Begroting worden momenteel uitgewerkt. Belangrijke punten in de
visie zijn woningbouw in De Lange Weeren, duurzaamheid, openbare werken (verbetering
dienstverlening) en het sociaal loket.
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8. Actiepunten en vergaderschema
Actiepunten
Inhakend op agendapunt 6 over agendapunten het verzoek aan de dorpsraden om vaste
punten aan te dragen voor de agenda.

Hieronder volgt de statusupdate van de huidige actiepunten:

1. Ondergrondse containers blijft on hold. Het is wachten op verdere stappen van de
wethouder.

2. Verkeersveiligheid blijft open. Dit wordt per kern afgestemd met de dorpsraden en
beleidsmedewerkers verkeer.

3. Omgevingsvisie blijft open. Traject loopt en gemeente is ermee bezig. Schardam en
Hobrede hebben zienswijze ingediend, maar nog geen reactie ontvangen. Joeri zal dit
uitzoeken.

4. Energietransitie blijft open. Gemeente gaat zaken bundelen om de burger meer
duidelijkheid te geven. Raad zal bewonersavonden organiseren om mensen te
bereiken over besparing, isolatie etc.

5. Statutenwijziging wordt gesloten. Volgens Wim is het niet mogelijk gezamenlijk een
afspraak te maken bij de notaris. Schardam zal hun statuten nogmaals delen met de
andere dorps- en wijkraden.

6. Bestuursaansprakelijkheid wordt gesloten. De gemeente biedt een collectieve
vrijwilligersverzekering aan die deze zaken dekt. Hobrede houdt hun vergunning wel
aan.

7. Zendmast blijft open. Wim zal contact opnemen met KPN en T-Mobile.

8. SlimoTheek wordt gesloten. Wel kunnen mensen ervaringen delen met Joeri, zodat
de gemeente deze kan publiceren in lokale bladen.

9. Dorpsfeest schardam wordt gesloten. Feest en oprichting waren groot succes. Nieuw
actiepunt: GDO-netwerkborrel jaarlijks organiseren?

10. Buurtbus wordt on hold. Op het moment is er te weinig input voor de gemeente om
enquête te starten. Zodra meer mensen aangeven dat er iets mist zal de gemeente
peilen of er animo is.

11. Wet Open Overheid wordt gesloten. Gemeente is bezig met het implementeren van
de WOO. Overheidsinformatie wordt hierdoor waar mogelijk standaard openbaar
i.p.v. pas na een verzoek.

12. Hondenbrug wordt gesloten. Bewoners krijgen geen sleutel van de brug. Hiermee
blijft de verantwoordelijkheid i.v.m. risico’s bij de gemeente liggen. Advies van Joeri is
dit punt direct met Beets te overleggen en niet meer in het GDO.
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13. Oekraïners wordt gesloten. Volgens Dirk moeten we duidelijk onderscheid maken
tussen drie groepen vluchtelingen. We hebben Oekraïners, statushouders en de
crisisopvang. De discussie over vluchtelingen zal opnieuw gevoerd worden binnen
college.

14. Info over energielabel blijft open. Marcel Elswijk komt naar het GDO als er meer info
gedeeld kan worden.

De nieuwe actielijst wordt samen met deze notulen verzonden.

Vergaderschema
Door het verschuiven van de deze vergadering schuiven de komende vergaderdata ook mee.
De vergaderingen van 2 november, 14 december en 25 januari worden respectievelijk
gehouden in Beets, Kwadijk en Purmer. Jan Willem geeft aan dat Schardam vanaf april
gastheer voor GDO kan zijn (dit in verband met de wintersluiting van de camping).

9. Rondvraag
Afra (DR Beets) vraagt Joeri of de nieuwe LED-lantaarnpalen gedimd kunnen worden. Op
sommige plekken worden fietsers verblind door het felle licht. Joeri zal uitzoeken wat hierin
geregeld kan worden.

Ook vroeg zij of er tegemoetkomingen voor verenigingen/stichten in verband met de huidige
energiekosten? De Rijksoverheid en lagere overheden zijn ermee bezig omdat steeds meer
mensen in de problemen komen, maar voor dorps-/buurthuizen waar verenigingen vaak hun
thuisbasis hebben zijn er nog geen plannen. Wel wordt gekeken hoe verenigingen die
gesubsidieerd. Joeri gaat uitzoeken of er iets voor dorps- en buurthuizen gedaan kan worden.

Jan (WR Oude Kom) vraagt aan Dirk hoe het zit met de zonnepanelen op het dak van
Zwembad De Waterdam. Een deel van de panelen zou niet aangesloten zijn en levert dus niks
op. Joeri haakt hierop in en laat weten dat dit bij Liander ligt. Door capaciteitsgebrek op het
elektriciteitsnet is het niet mogelijk om de panelen aan te sluiten. De gemeente snapt dat
deze situatie niet wenselijk is, maar dat de oplossing hiervan simpelweg bij Liander ligt.

Dirk vraagt aan Rein wanneer ze beginnen met de Stadsraad. Rein laat weten dat hier nog
niks over bekend is. GDO zal op de hoogte gehouden worden.

10.Sluiting
De voorzitter sluit om 22:00u de vergadering. Van Joeri kwam nog het verzoek om voortaan
om 19:30u te beginnen. De aanwezige leden steunden dit voorstel.

Het volgende GDO zal plaatsvinden in Beets. Wijkraad Oude Kom Volendam zal de notulen
verzorgen. LET OP! Start vergadering dus om 19:30u.
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