Notulen dorpsvergadering 18 november 2013
Aantal aanwezigen: 29 (incl 5 bestuursleden)
Lokatie: dorpshuis

Agenda:
1 Notulen vorige vergadering
2 Financieel: jaarrekening 2012
3 Camping/jachthaven Uitdam
4 Breedband televisie en internet in Uitdam
5 De Dijkversterking
6 Contributie
7 Afsluiting

1 Opening en notulen vorige vergadering
Notulen zijn akkoord op onderstaande opmerking na.
Plan Tromp, de stukken komen ter inzage. Direct omwonende wordt geadviseerd om even de
plannen te bekijken om te kijken of er schokkende dingen in voorkomen.
Actiepunt: Witte strepen (visuele wegversmalling) Rijperweg aankaarten bij Gemeente en HHNK. Ook
kruising Zuiderwoude dorpsstraat aankaarten vanwege gevaar en slecht zicht.
2 Jaarrekening 2012
Er zijn 2 rekeningen AED en Dorpsraad. Bas licht jaarrekening toe. De jaarrekening van de Dorpsraad
is door de kascommissie gecontroleerd en goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor de AED rekening. Onno
refereert aan hoge bedrag in kas van AED. Misschien dat daar over nagedacht kan worden. Bert
merkt op dat er dit jaar geen onderhoud gepleegd is op het apparaat. Bert zal informeren bij Piet
Bos. Er wordt besloten om het geld te laten staan voor toekomstig onderhoud. Een nieuw AED
apparaat kost vandaag de dag € 1500, verder zijn er 16 piepers in omloop à €40 die ook over enige
tijd aan vervanging toe zijn.
In het vervolg zal het jaarverslag voorafgaand aan de vergadering rond gestuurd worden.
AANKONDIGING: De Dorpsraad heeft een website gemaakt waarin de belangrijkste informatie over
de Dorpsraad te vinden is. Ook de notulen zullen hier voortaan te vinden zijn. Het adres van de
website is: www.dorpsraaduitdam.nl

3 Stand van zaken Cajuit
Laatste stand, er gebeurd momenteel niets en er is ook niets bekend bij de Dorpsraad.
4 Overleg met KPN betere internet verbinding
Laatste bericht van KPN is dat er intern goedkeuring is gegeven voor een budget om buitengebieden
zoals Uitdam aan te pakken. Dit was cruciaal om met het project door te kunnen gaan. De aannemer
heeft inmiddels een offerte neergelegd bij KPN voor de oplossing van Uitdam. Deze blijkt nu veel
hoger te zijn dan de kosten die in eerste instantie ingeschat waren door KPN. Er wordt nu binnen KPN
door onze contactpersonen verzocht om het project desondanks toch goedgekeurd te krijgen. De
kosten blijken hoger uit te vallen omdat de voorgenomen architectuur niet mogelijk blijkt. Uiteraard
houdt de Dorpsraad KPN aan de gemaakte afspraken en hopen we alsnog op een goede afloop.
5 Dijkversterking en voortgang dijken op veen
De project groep van het HHNK heeft een gefaseerde aanpak (zie ook nieuwsbrief HHNK die
rondgestuurd is) voorgesteld aan het dagelijks bestuur.
Maandag 18 november is op het ministerie in Den Haag de dijkversterking besproken met minister
Schultz. Een aantal Uitdammers zijn naar Den Haag gereisd om de bespreking bij te wonen. In de
kamer is gezegd door de minister dat de resultaten proeven op veen meegenomen moeten worden
alvorens te starten met de werkzaamheden. Medio 2015 willen ze duidelijkheid hebben over de
veenproef. Bovendien zal er een versnelde doorrekening plaatsvinden op basis van de huidige
dijkprofielen.
Er kan wel aangevangen worden met de trajecten waar een oeverdijk gepland is.
Verder is er door de Dorpsraad een brief aan de commissie verstuurd. Deze is ook aan de
Uitdammers gestuurd per email.
Naar aanleiding van een bespreking tussen de Dorpsraad en HHNK heeft Dhr. Tonneijck (Ingenieur bij
DHV) een notitie geschreven over de methode bepaling randvoorwaarden belasting van de dijk. Dit is
een heldere notitie geworden die ook rondgestuurd is aan het dorp.
De Dorpsraad heeft ook een traject gestart waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden om
gezamenlijk de rechtsbijstand in te schakelen bij een eventueel formele bezwaar procedure tegen de
keuze van het voorkeursalternatief. Dit onderzoek loopt en de eerste reacties van de verzekeraars
druppelen binnen. De DAS lijkt terughoudend.
De Dorpsraad heeft een Facebook pagina opgezet waarin een publiekelijke discussie wordt gevoerd
over de dijkversterking ter hoogte van Uitdam. Op deze pagina zijn ook brieven, publicaties en
stukken te vinden. De Facebook pagina is te vinden op: www.facebook.com/reddedijk
Iedereen wordt verzocht deze pagina zoveel mogelijk te ‘liken’ en dit ook te vragen aan de
achterban, vrienden, kennissen en familie en einde zoveel mogelijk aanhang te vergaren.
6 Contributie
Er wordt een mail rondgestuurd waarin verzocht wordt om een vrijwillige bijdrage.

7 Afsluiting


Zoutbak is nu een vuilnisemmer. Opknappen container plaats. Meenemen in de schouw

