Verslag van de schouw gemeente Waterland met de Dorpsraad Uitdam
op donderdag 11 april 2019, om 16.30 bij het Dorpshuis
Aanwezig namens de gemeente Waterland:
- Mevrouw drs. A.M.H. van de Weijenberg - wethouder/voorzitter
- De heer M. de Vries
- coördinator dorpsraden (afdeling Openbare Werken)
- Mevrouw M. Dinkla
- notulist
Aanwezig namens de Dorpsraad:
- De heer M. Meeuwig
- De heer J. Koninkx
- De heer S. Groen
Astrid zet nog even uiteen hoe de vorderingen/gesprekken m.b.t. de tripartite-overeenkomst verlopen.
1. Schouw
In verband met tijdsgebrek heeft de schouw door Uitdam niet plaatsgevonden.
2. Verslag bestuurlijk overleg 9 oktober 2018
Geen opmerkingen.
Actiepunten:
- extra attentiebord: dit bord wordt in mei geplaatst. De politie heeft hiervoor toestemming gegeven.
- kapotte asfalt: dit wordt hersteld na week 33 bij de kolkleidingen en de drempel.
- groen op T-splitsing: dit is direct opgepakt. Er volgt geen dwangsom.
3. Europarcs
3a. Groepsaccommodatie zeilschool
Er is een afspraak over het bouwoppervlak voor de blokhutten en stacaravans. De raad is meegedeeld dat
aan het water het bebouwde oppervlak blijft. Ze liggen aan een vaste riolering met grond eromheen.
De Dorpsraad vraagt of het openbaar wordt gemaakt.
Aangegeven wordt dat het bekend is bij de handhavingsjurist.
3b. Safaritenten
De gesprekken hebben plaatsgevonden. Er is nog geen last onder dwangsom vastgelegd.
3c. Dijkversterking en verlegging inrit
Met Jelle Kaars en Alliantie hebben gesprekken plaatsgevonden hoe de volgende stappen eruit zien.
De Dorpsraad vraagt of het bekend is bij Jelle Kaars dat het de wens is de uitrit zoveel mogelijk naar het
noorden te verplaatsen. Dat is bekend.
3d. “Inpakken in het groen”
Met Staatsbosbeheer zijn gesprekken gevoerd. Er zijn alternatieven. Het groen hoeft niet hoog te zijn en
bloeiende struiken (geen boomvormers) kunnen dit prima beperken. Het doel wordt hiermee bereikt de
bebouwing aan het oog te onttrekken.
Met Marien Blok zijn gesprekken gevoerd wat de mogelijkheden zijn. Het kan namelijk voorkomen dat de
eigenaren van de huisjes bezwaar maken.

4. Communicatie met de gemeente
(aankondigingen evenementen etc.)
Er is weer een poging gedaan aandacht te vragen voor de problemen met Europarcs. Alles is in beeld
maar bepaalde dingen zijn helaas blijven liggen. De gemeente is namens de Dorpsraad in onderhandeling
en zoals bekend, is Alliantie bezig met de uitrit. Deze plannen worden via een presentatie aan de raad
getoond.
De Dorpsraad vraagt nu toch wat meer druk te leggen op alle onderwerpen.
5. Verkeer
De snelheidsmeter hangt weer en werkt goed.
Verder geen opmerkingen.
6. Wat verder ter tafel komt
Simon Groen geeft aan dat voor zijn huis de lantaarnpaal scheef staat.
Mark zal hiervan melding maken in het daarvoor bestemde systeem.
7. Vaststelling datum volgend overleg
Bestuurlijk overleg op donderdag 17 oktober 2019 om 16.30 uur in het gemeentehuis.

