notulen dorpsraad bijeenkomst d.d. 7 december 2009
Aanwezig: 40 Uitdammers en 3 mensen van het Hoogheemraadschap.
1. Opening: Jaap Hoekman opent de bijeenkomst.
2. Dijkversterking Edam – Amsterdam
We krijgen een toelichting van drie mensen van het Hoogheemraadschap.
De meeste vragen van Uitdammers gaan over de vraag of de werkzaamheden wel
nodig zijn.
Tussen Edam en Amsterdam is de dijk over het algemeen niet stevig (“stabiel”),
maar wel hoog genoeg. Men wil dus de dijkgedeelten verstevigen. Ook bij Uitdam.
De diverse opties worden aan ons uitgelegd. Dat kan b.v. een (flauwe) dijk worden
vóór de dijk die er nu ligt.
Welke variant men bij ons gaat gebruiken is nog niet bekend. Het definitieve
versterkingsplan moet in het voorjaar 2011 klaar zijn.
De werkzaamheden aan de dijk zijn gepland vanaf 2012 en zullen zo’n vijf jaar
duren.
Zijn er nog vragen, kun je contact opnemen met projectleider de heer R. Weijling van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit kan via telefoonnummer
0299 – 66 30 00, of e-mailadres dijkedamamsterdam@hhnk.nl.
*Het hele proces is te volgen op internet: www.hhnk.nl
3. Notulen van de vorige 2 bijeenkomsten.
* 20 november 2008 : een verzoek om ook achternamen toe te voegen:
Bas= Bas Kanter Eddy = Eddy de Vries.
* 11 juni 2009
opmerking bij punt 5. VERKEER : Het zijn niet alleen de Volendammers die door
ons dorp rijden.
punt 7, dijkversterking : FUGO moet FUGRO zijn.
4. Verkeer.
* Het afsluiten tijdens de spitsuren (‘s morgens) van Monnickendam Noord is
inmiddels geregeld. Het effect voor ons weten we niet.
* Volgend jaar is er een groot onderhoud en komen er verkeersremmende
maatregelen van (begin) Rijperweg t/a het einde van het dorp. Het begin van het
dorp t/a de Rijperweg valt hier niet onder. In januari 2010 komt een
voorlichtingsavond hierover.
Er zal vrachtverkeer door ons dorp blijven rijden omdat het ook bestemmingsverkeer
is. Er is wel een vergunningensysteem gekomen voor zwaar verkeer.
5. Dorpshuis.
Volgende week wordt een huurovereenkomst gesloten met de Wooncompagnie. We
kunnen het dorpshuis 10 jaar gratis gebruiken. Daarna zal er een nieuw huurcontract
worden gesloten. Zaak is dat we het activiteitenniveau op peil houden! Commerciële
activiteiten mogen niet, wel is onderhuur mogelijk. Truus en Heleen zijn de
aanspreekpunten.
Het bestuur zoekt nog versterking.
6. Plan Tromp.
In 2012 komt een nieuw bestemmingsplan. Hier zouden 2 of 3 woningen kunnen
komen.
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7.Brandweergarage.
Deze heeft een tijdelijke bestemming gekregen: nl. als dorpshuis.
Na de vergadering kunnen we tot onze verrassing hier al een drankje drinken!
Er zijn problemen rond de geplaatste toiletwagen. Er moet in ieder geval meer
schoongemaakt worden, ook in de omgeving. Er zit nu een slot op en de sleutel is te
krijgen in het dorpshuis. Er moet een tweede toiletwagen komen voor de touristen,
maar waar?
Als het nieuwe dorpshuis klaar is, wordt de brandweergarage door de gemeente per
opbod verkocht. De wens is dat het een sociale bestemming voor Uitdam behoudt.
8. Camping.
Het bestemmingsplan is klaar. De dorpsraad heeft op twee punten bezwaar
gemaakt.
Manja informeert ons over de acties die de Kwade Zwaan wil ondernemen.
9. Voortgang IJmeer/Markermeer.
Marijke Bresser doet verslag. o.a. over het Tweede Kamerbezoek en de interessante
informatiedag in het Broekerhuis. De actie “Houd het IJmeer open” heeft in ieder
geval veel aandacht gekregen in Kamer en media.
*hoogspanningsleiding en vliegveld Lelystad.
Het bestuur heeft zijn bezwaren ingediend. Waterland lijkt wel steeds meer onder
druk te komen staan.
10. Gemeenteraadsverkiezingen.
Er wordt een Lijsttrekkersdebat georganiseerd op 1 februari in de kerk in
Zuiderwoude. Onze stemmen kunnen bepalend zijn voor wat er in de gemeente gaat
gebeuren.
11.Wat verder ter tafel komt.
* Heleen vraagt of er eventueel een aanlegsteiger kan komen bij de picknickplaats
voor kanöers.
* Mieke zou graag zien dat we met Oud en Nieuw ons vuurwerk gezamenlijk op één
plek zouden afsteken.
* Bas Rogaar vertelt dat er nog geen uitspraak is geweest over de windmolens.
* Marijke zou van Uitdam graag een duurzaam dorp willen maken met
milieuvriendelijke activiteiten. Wie denkt er mee?
notulen gemaakt door Mieke Werners

