
 
 

Verslag Gemeenschappelijke Dorpsraden Overleg van 14 december 

2022 

Locatie; Kerk Kwadijk 87 Kwadijk 
Aanwezigen: 

Voorzitter   Wim Schoenmaker 

DR Beets   Jan van Weerdenburg en Afra Bakker-Vermeulen 

DR Hobrede   Ed Wilms en Hans Visser 

DR Kwadijk   Thimo Rietveld en Dineke te Bos  

DR Middelie   Lucas Vroom en Lex Ransijn  

DR Oosthuizen  Evert Hogenes en Tinus Pannekoek 

DR Schardam   Alfons Jansen en Jan Willem Tellegen 

DR Warder   Jan de Jong en Susanna Schaap (notulen) 

Wijkraad Edam  Caroline Cleerdin 

Wijkraad Purmer i.o.  N.a.w. 

Wijkraad Volendam  M.k.a. 

College/Gemeente E/V        Joeri Kempen en wethouder participatie Dirk Dijkshoorn 

 

 
1. Opening      Wim Schoenmaker 19.36 
Wim (Vz) opent de vergadering  
 
2. Notulen bijeenkomst 2 november 2022  Wim Schoenmaker 19.38 
  
Blad 1: punt 2 notulen staat vraag of dezelfde lantaarnpalen zoals in de oude kern van Edam 
Volendam ook in Warder kunnen worden geplaatst: Joeri: in de dorpskernen wordt een 
ander type lantaarnpalen geplaatst. Het zijn dus geen nostalgische lantaarnpalen. Extra 
uitgaven voor de historische kernen worden gedaan met oog op toerisme in gebieden met 
een beschermd stadsgezicht. Dit geldt dus niet voor Warder. 
Blad 2: mededeling door Afra dat de lantaarnpalen in Beets de hele dag branden. Joeri 
maakt hier iig aantekening van (Actie Joeri) 
Blad 3 eerste alinea: Edam moet zijn: Volendam. Het nieuwe foto verslag is als het goed is 
door iedereen ontvangen. Vz: toezegging gezien dat er veel meer wordt gedaan. Vraag van 
Caroline of er nog iets over Edam komt. Joeri: het verslag gaat over de laatste maand en 
daar is voor Edam niets bijzonders over te melden. Laatste regel: er staat ‘Als de bijlage 
openbaar is dan volgt deze’, maar die bijlage bestaat niet. En moet staan ‘warmtenet’ van 
Purmerend i.p.v. waternet. Er ligt geen plan voor het aansluiten van Kwadijk op het 
warmtenet van Purmerend. 



Er is nog een vraag van DR Schardam: of er nog wat gaat komen (deze zin schrappen). 

Blad 3: Joeri: n.a.v. laatste alinea: info college wordt college/gemeente, maar op de agenda 
staat nog alleen ‘college’. In het vorige GDO meldde ik dat de verlichting van de brug in Oude 
Kom Volendam volgens planning in maart 2023 zou branden. Een dag later kreeg ik een 
nieuwe planning door. De verwachting is nu dat ze in mei 2023 branden. Daar heb ik de 
Wijkraad meteen van op de hoogte gesteld, en bij deze ook het GDO. 
Punt 4: Vraag of er nog wat over de containerwoningen bekend is. DD: nog niets bekend. 
Wel dat er vluchtelingen komen. Geen locatie. Komt er wel aan. Joeri: eerste alinea ging over 
ondergrondse containers: De gemeente heeft besloten om een besluit over wijze van 
afvalinzameling in de Zeevang op te schorten tot nieuw beleid is geformuleerd. Het opstellen 
van het nieuwe beleid zal wordt opgestart wanneer het onderzoek van de rekenkamer 
openbaar is. De uitkomsten van dit onderzoek zullen waar mogelijk worden meegenomen in 
het nieuwe beleid. Dat betekent dat er opnieuw gekeken wordt naar de beste vorm en dat 
daar opnieuw inspraak op mogelijk is. 
DD: onderzoek van de rekenkamercommissie komt in februari.  
Punt 2: verkeerskundige (Daan): brieven inmiddels grotendeels verstuurd: 
De bewonersbrieven voor de schoolzones in Kwadijk, Beets, Warder en Middelie zijn 
verstuurd. Daar hebben we een paar reacties op gehad, die is Daan aan het behandelen. De 
schoolbesturen en medezeggenschapsraden hebben daar ook een ei over gelegd. Reacties 
waren grotendeels positief voor wat betreft de inrichting.  
De komborden komen niet meer in een brief. Voor de plaatsing ervan nog een aantal 
voorbereidingen moeten worden getroffen. Schatting is dat de uitvoering in het eerste 
kwartaal 2023 plaatsvindt.  
De brief voor de omwonenden van de te plaatsen versmallingen in Warder en Middelie ligt 
nog bij communicatie ter voltooiing. De reacties op de vorige brief zijn zo goed als 
afgehandeld. Plaatsingsdatum hangt af van de reactie van de bewoners op de nieuwe 
brieven. 
  
Voor Hobrede hebben we besloten voorlopig geen aanpassingen te doen aan de inrichting. 
Wel gaan we in het voorjaar de wegmarkering bij de bestaande versmallingen op orde 
brengen. Daar sturen we geen brief over.  
 
Punt 6: eerste alinea: omgevingsvisie nog niet gepubliceerd. Joeri: Alle zienswijzen worden 
behandeld in een document, de Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord op de 
zienswijzen wordt morgen, op 15 december, door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens 
wordt het aan de indieners van de zienswijzen gestuurd. Dat gebeurt naar verwachting in de 
eerste twee weken van januari 2023. 
Laatste blad: Joeri: vraag 2: staat aan het eind: geen betontegels. Joeri: dit is het, geen 
andere reactie van gemeente (reactie gemeente kan weg) 
Enquête uitkomsten; te vinden online bij dorpsraad Kwadijk. 
 
 
3. Ingekomen stukken     Wim Schoenmaker 19.40 
Foto verslag van Joeri  
Hobrede mailtje gestuurd naar Joeri en Vz: dat zaalverhuur wordt doorgerekend. 
Concept GDO 2023: daar hebben we het zo over 
 



4. Info Edam/Volendam                 College  19.45  
College/Gemeente: hele verhaal energie problemen. Hebben we allemaal mee te maken. 
Raakt dorpsraden en gemeente. 4 informatie avonden gehouden. Meeste belangstelling in 
Zeevang. In Edam / Volendam minder druk bezocht. Positief gereageerd. Energie probleem 
komt morgen in de Raad. In de winternota. Geld dat overblijft: 1 mln apart te zetten voor 
problemen vanwege stijgende energieprijzen en inflatie. Veel problemen verwacht bij 
sporthuizen en dorpsraden. De raad moet dit nog goedkeuren. Past in eerdere moties 
(energie armoede). Als goedgekeurd hoe dan verder? Hier is nog geen beleid voor. Wat doet 
Den Haag? En dan pas verder. Als Raad dit goedkeurt dan kunnen we a la minute beschikken 
over het geld. Er is wel duurzaamheidsbeleid en beleid tegen energiearmoede maar er zal 
meer bij moeten komen. DR Hobrede: wordt er ook rekening gehouden met jeugd zaken? 
College/gemeente: op alle fronten wordt dit bekeken. Verder over energieavonden: over 
warmtenet gesproken. Het is geen heilige graal en niet voor iedereen bereikbaar. Het zal nog 
jaren duren. Geen verspild geld als je in hybride pomp investeert. DR Schardam: wordt er 
nog nagedacht om warmtepompen te leasen? College/gemeente: in Purmerend is er een 
duurzaamheidslening. Wat de opties zijn zal nog worden onderzocht. Vz: als er een kapstok 
is om iets mee te doen, wat zijn de mogelijkheden om hier iets mee te doen. DR Schardam: 
de gemeente kan hierin helpen. College/gemeente: startersleningen is ook een voorbeeld 
waar we naar kijken, wat er m.b.t. duurzaamheid wordt gedaan kan hier ook iets voor zijn. 
Collectieve verwarming/stadsverwarming is nog maar de vraag of dit in Edam kan. 
Hoogheemraadschap: heeft een app gemaakt waar warmte uit rioolwater te halen is, je kunt 
kijken of dat in jouw gebied het geval is, hoeveel energie in het water zit in jouw wijk. In 
Oosthuizen wordt dit onderzocht. Waterstof in de toekomst is nog onzeker en erg duur. Zal 
eerst gebruikt worden voor industrie (kan 10/15 jaar nog duren). Van het voorjaar kan met 
de nieuwe bijeenkomsten gekeken worden naar de techniek (Warmtepompen) en wellicht 
energie coaches die bij de mensen langs kunnen komen. Groot probleem is het vinden van 
voldoende personeel. DR Hobrede: komt er nog iets over zonnepanelen en warmtepanelen? 
College/Gemeente: als het goed is komt dit in het eerste kwartaal. Om de techniek uit te 
leggen. Personeel blijft groot probleem om dit uit te voeren. De vergrijzing slaat hard toe. DR 
Schardam: EBS dienstregeling te wijzigen dat ze desnoods minder vaak komen maar iig wel 
rijden. Kan de gemeente iets doen mbt vervoersregeling (Afgestemd op beschikbaar 
personeel). Dit verzoek om deze vraag neer te leggen intern (Actie Joeri). 
Joeri: compliment aan Beets voor de aanpak mbt plan voor o.a. parkeervlakken. Mooi 
voorbeeld met de gemeenschap samen plannen maken. Zodra meer bekend is hoe de 
gemeente het plan oppakt zal hierover teruggekoppeld worden. 
 
Energietransitie: 
Overdracht wegen Hoogheemraadschap aan de gemeente: 
De onderhandelingen met HHNK lopen nog. De gemeente Edam-Volendam trekt hierin 
samen op met een aantal andere gemeenten in de regio. De planning is nog altijd dat de 
overdracht 1 januari 2025 kan plaats vinden. 
  
Asfaltherstel Hobrede: 
Er wordt erkend dat er veel problemen zijn geweest met de aannemer voor 
asfaltwerkzaamheden. Met name het administratieve deel en het maken van afspraken 
waren onder de maat. Dit heeft ertoe geleid dat het contract met de aannemer niet is 



verleng d en per 1 januari 2023 eindigt. Op dit moment loopt een nieuwe aanbesteding om 
een nieuwe aannemer te contracteren. 
 
College/gemeente:  Afgelopen maandag 11 huurwoningen opgeleverd in Oosthuizen 
(Waterrijk). Er ligt een verzoek of er nog meer huurwoningen kunnen komen.   
 
 
 
  
5. Vergaderschema 2023    Allen   20.00  
25 januari in de Purmer 
8 maart Beets 
26 april in Schardam (ovb) 
14 juni Warder (ovb) 
6 september Middelie 
18 oktober Kwadijk 
6 december Oosthuizen 
24 januari 2024 Edam (ovb) 
   
 
6.  Vacature voorzitter     Allen   20.19 
Aankondiging dat de vacature voorzitter beschikbaar komt en past ook als een mooie 
overgang naar de nieuwe werkwijze GDO 2023. Stemming gehouden: het merendeel van het 
GDO vindt het belangrijk dat iemand onafhankelijk moet zijn om voorzitter te zijn van GDO. 
 
Hilda Raasing heeft aangegeven interesse te hebben in deze vacature. Zij heeft als 
achtergrond - directeur regionaal commandant brandweer. 
 
Commissie is benoemd om de potentiële kandidaat te spreken: Jan Willem, Ed, Thimo en 
Joeri zullen een gesprek met Hilda voeren 
 
De voorzitter gevraagd om tot die tijd nog wel aan te blijven. De VZ geeft aan dit met alle 
liefde nog te willen doen. 
 
 
7. Bespreking voorstel werkwijze GDO 2023  Werkgroep  20.33 
DR Schardam: Vorige keer besproken in GDO, betere samenwerking binnen het GDO te 
bewerkstelligen. Het  gebruikmaken van formeel advies om in te brengen in de Raad bvb. 
Commissie is 2x bij elkaar gekomen om dit te formuleren. Presentatie is gemaakt om iets 
over het proces, inhoud en structuur te bespreken. Inhoud over welke thema’s het GDO het 
voortouw neemt, welke thema’s vinden we dat het GDO moet hebben of welke thema’s 
welke de DR zelf moeten regelen. Presentatie wordt getoond. 
Gemeente heeft taken: omgevingsvisie, collegeprogramma 
Wij als dorpsraad, wijk en stadsraden: hebben behoefte, jaarplan 
Omgevingsvisie gemeente met hoofdthema’s omgevingsvisie. 
Collegeprogramma 2022-2026 (distillaat) 
Deze zijn rondgestuurd aan het  GDO. 



Op welke onderwerpen kunnen dorpsraden en de gemeente gezamenlijk wat doen? 
Moet dit binnen GDO geregeld worden of zelfstandig? 
Voorbeeld van Dorpsraad Hobrede is uitgeschreven (zie eerder uitgestuurde bijlage). Kijk 
aan de hand van jullie eigen jaarprogramma welke punten jullie belangrijk vinden vanuit 
jullie eigen dorpsraad? Dit bekijken en inbrengen. Verzoek is om voor jullie eigen dorp de 
meest belangrijke zaken uit te  schrijven. Uiteindelijk met als doel distilleren wat de 
gemeenschappelijke zaken zijn. 
Edam: brengt in dit via een enquête uit te vragen wat de burgers belangrijk vinden 
Elke dorpsgemeenschap heeft een behoefte en dit moet getoetst worden met de taken 
gemeente. 
DR Hobrede heeft hier een mooie tool gemaakt om te gebruiken in Excel. Kernwoorden 
gekoppeld aan beleid hoofdzaken. Kapstok gebaseerd op de omgevingsvisie. Het 
collegeprogramma is doorgelezen en hier zijn een tal van activiteiten uit gehaald (kopjes) en 
toegevoegd aan de Excel gelinkt aan de omgevingsvisie. En nu? Waar zijn wij nu als 
voorbeeld Hobrede? Hier is gekeken welke activiteiten spelen gelinkt aan zowel het 
collegeprogramma en aan de omgevingsvisie. Hiermee wordt zichtbaar waar we mogelijk 
zaken laten liggen, of waar we juist een match hebben. Nu is de vraag: hoe mooi zou het zijn 
als we met zijn allen dit zichtbaar maken voor alle dorpsraden? Kunnen we zo’n kolommetje 
van jullie krijgen? Ontdekken of dit soort wolken van activiteiten elkaar overlappen. Het 
liefst dat de dorpsraden dit op deze wijze ook gaat doen. Alleen sec activiteiten aanleveren 
kan tot interpretatie fouten leiden. 
Hans biedt aan om te helpen. 
Sommige dorpsraden geven aan dit op dit moment niet te kunnen doen op deze manier. 
Afgesproken: degene die dit op deze wijze kunnen doen om het zo aan te vliegen (in Excel , 
en degene die dit niet kunnen om alleen de lijst met activiteiten aan te leveren en dat deze 
verder wordt geplot door de werkgroep zelf. Deadline: 15 januari 2023 (mail ook even naar 
Edam doorsturen zie mail op presentielijst)  [geen privé contactgegevens in het verslag] 
   
8. Actiepunten,       Allen   21.00 

• Maar 1 provider op zendmast (Vodafone) 

• Statuten nog niet geregeld: Renske Keur van Dorpswerk uitnodigen (Door ziekte 
afwezig). Volgende keer weer uitnodigen. Besloten om dorpswerk af te wachten voor 
het finaliseren van de statuten. 

• Kruising n247: ligt bij de provincie. Wachten nog op notulen (sessie was 6 
september).  

 
    
9. Rondvraag      Allen   21.27 
Jan Willem: alle dorpsraden uitgenodigd voor afsluiten glasvezel netwerk. Leuke bijeenkomst 
om het afronden van dit project te vieren.  
Joeri: verzoek aan alle dorpsraden om alle notulen van elke vergadering te mogen 
ontvangen. Complimenten aan GDO voor de energie en aanvliegroute van GDO visie 
Hans Visser: Hoogheemraadschap van plan om de ringvaartdijken te gaan verhogen. In 2023 
plan uitwerken en in 2024 starten. Als je naast een sloot woont of ringvaart, is dit 
interessant om te volgen. Zoek op HHNK, op Zeevang dijken dan kun je op inschrijven of bij 
Hobrede.nl 



Daarnaast kom het verzoek aan de gemeente om te blijven handhaven (oversteekplaatsen) – 
foto’s gemaakt en wordt gedeeld met de gemeente. 
DR Schardam: in welke staat de wegen worden overgedragen. Joeri: waarom dit zolang 
duurt is juist het gesprek tussen nieuwe en oude eigenaar over de staat van de wegen. De 
financiering ervan (ingewikkeld financieringsplan). GDO hoort graag zodra hier nieuws over 
is, Edam wil dit ook. Joeri: gaat bij collega’s navragen wanneer een handig moment is om 
hierover langs te komen om meer toelichting te geven (Actie Joeri) 
 
 
10. Sluiting      Wim Schoenmaker 21.43 
        
 
 
Namens GDO, 
 
Wim Schoenmaker (voorz.) 
 
Voor de notulen van de volgende vergadering het verzoek aan Kwadijk (Thimo Rietveld) 
 
 


