Verslag van het overleg met de Dorpsraad Uitdam op donderdag 4 juli 2013 in het Dorpshuis te
Uitdam
Aanwezig namens de gemeente Waterland
- Mevrouw L.M.B.C. Wagenaar-Kroon - burgemeester/voorzitter
- De heer P. Kools
- wethouder
- De heer J. Uidam
- coördinator dorpsraden (hoofd afdeling Openbare Werken)
- Mevrouw M. van der Heijde
- notulist
Aanwezig namens de Dorpsraad Uitdam
- De heer J. Koninkx
- De heer O. Waalewijn
- De heer B. ten Have

Opening
De burgemeester opent de vergadering.
Afgesproken wordt de punten voor de schouw, wegens tijdgebrek aan beide zijden, te
behandelen in de rondvraag
1.

Verslag van 21 november 2012
Tekstueel: punt 3 Dijkversterking
De zinnen:
1. Stel dat de dijk niet versterkt wordt. Accepteer je dan de risico’s en laat je de mensen die aan
de dijk wonen, dat betalen?
2. De standpunten van de Dorpsraad moeten wel in een lijn zijn met de standpunten van de
Gemeente.
te laten vervallen.
De Dorpsraad verzoekt de notulen kort na de vergadering op te sturen.
De heer Uidam zal hier zorg voor dragen.
Het verslag wordt vastgesteld.

2.

Update Camping Jachthaven Uitdam
Op dit moment valt er weinig te melden. De sanerings- en grondwerkzaamheden zijn afgerond.
De financiering is echter nog niet rond. Hierover wordt met verschillende partijen gesproken. Op
dit moment loopt er een quickscan naar de haalbaalheid van Zwitserse financiering. Bij een
positief resultaat zou de financiering dan eind september gereed zijn. De kans hierop is echter
maar 50/50.
Het HHNK kiest ter plaatse van het park voor een buitendijkse versterking. Bij de inrichting van
het park wordt hiermee rekening gehouden. Voorkeur heeft nog steeds het fietspad over het park
en ten noorden daarvan te laten lopen.

De ontsluiting aan de noordkant kan als het project klaar is gerealiseerd worden. Bij de
dijkversterking kan hiermee rekening worden gehouden. De ontsluiting zal dan aansluiten op de
binnendijkse weg richting Waterlandse Zeedijk.
3.

Dijkversterking
Op 17 juni is door het Tolhuusberaad een excursie georganiseerd voor Kamer- en Statenleden.
De knelpunten langs het gehele traject zijn toegelicht door de bestuurders van de gemeenten die
langs het traject Hoorn Amsterdam liggen.
De Dorpsraad geeft aan dat niet duidelijk is op welke criteria de dijk is afgekeurd. Zij zou het
liefst zien dat de dijk niet versterkt wordt. Dit om het karakteristieke uiterlijk van Uitdam te
behouden. In november 2013 start de formele bezwaarprocedure. De voorzitter geeft aan dat er
bezwaren kunnen worden ingediend volgens de crisis- en herstelwet. Deze bezwaren worden met
voorrang door de Raad van State behandeld. De dijk is met name afgekeurd op stabiliteit.
Voorkeursalternatief.
Er ligt een plan van HHNK met een voorkeursalternatief voor elk dijkdeel. HHNK geeft aan dat
er binnen korte tijd duidelijkheid moet zijn over een drietal dijkvakken waar nog ruimte wordt
gehouden voor initiatieven, namelijk bij Uitdam, bij Katwoude en in Volendam.
Oeverdijken
Naar aanleiding van de ontwerpateliers wordt er nu verder gekeken naar de inrichting,
beheer, verkeer en parkeren, de belijning en naar eventuele toepassing op een aantal
andere locaties.
Dijken op veen
Er worden monsters onder de dijk genomen om meer te weten te komen over de lagen veen die
al decennia lang onder de dijk liggen. Er wordt gewerkt aan de rekenmodellen. De verwachting is
dat begin 2014 de protocollen bekend zijn voor het bepalen van de sterkte van de grond. De
voorkeur gaat er naar uit om hier bij de keuze van de dijkverzwaring op te wachten omdat
hiermee aanzienlijke besparingen mogelijk zijn en de invloed van de dijkverzwaring op de
omgeving minder groot. In het najaar van 2014 wordt een geoptimaliseerd rekenmodel verwacht.

4.

Recreatie (in relatie met de dijkversterking)
Toelichting door de Dorpsraad:
Meekoppelprojekt: Fietspad op de dijk
Opnieuw dreigt de discussie te ontstaan om het fietspad door te trekken over de dijk bij Uitdam.
De Dorpsraad is hier tegen:
1. De dijk is het enige stukje privacy van de bewoners (recreëren)
2. Het dorp komt tussen 2 verkeersaders te liggen.
3. De dijk wordt wel als wandelroute gebruikt (afgesloten met een hek)
4. Maximaal bepleiten om de karakteristieke uitstraling van het dorp te behouden
De Dorpsraad vraagt aan de gemeente of zij deze punten wil steunen.
De wethouder geeft aan het belangrijk te vinden om te weten hoe hier in het dorp over gedacht
wordt en dit mee te nemen in de gesprekken hierover

5.

Rondvraag/tevens worden de punten van de schouw behandeld.
Snelheidsmeter
Dorpsraad: wie beheert het schema/de planning van de snelheidsmeter,wordt er iets met de
statistieken gedaan en kan de Dorpsraad in het bezit komen van deze registratie. De Dorpsraad
wil ook graag een 0-meting ivm de ontwikkeling van het recreatiepark.
Gemeente: De snelheidsmeter is in beheer bij Niek Zwaag. Hij zal de planning van plaatsing
nagaan. De Dorpsraden krijgen de resultaten van de registratie toegestuurd. Nagegaan zal worden
of de registratie in Uitdam beschikbaar is.
Informatiebord
Dorpsraad: het informatiebord tegenover Dorpsstraat 35 (voorheen op de parkeerplaats, bij de
telefooncel en de brievenbus) is aan vervanging toe.

De dorpsraad stelt voor een nieuw informatiebord te plaatsen bij de begraafplaats of op het
recreatiepleintje.
Gemeente: Neemt dit op met de Buitendienst van de afdeling Openbare Werken.
Vaststellen grenzen bebouwde kom
Dorpsraad: Vindt het jammer dat zij niet geïnformeerd zijn over dit onderwerp.
Gemeente: De verandering betreft de overdracht van wegen met het Hoogheemraadschap.
Binnen de bebouwde kom zijn de wegen nu in beheer bij de gemeente. Buiten de bebouwde kom
bij Hoogheemraadschap of Provincie.
Verkeersdrempel
Dorpsraad: Is het mogelijk een extra drempel bij het kombord te plaatsen?
Gemeente: Dit doen we alleen in combinatie met groot onderhoud van de weg. Dit is voorlopig
niet aan de orde. Overigens zijn de richtlijnen voor drempels zodanig gewijzigd dat er nauwelijks
nog een snelheidsremmend effect vanuit gaat.
Brandweerkazerne
Dorpsraad: De kazerne staat wederom in de verkoop
Gemeente: Klopt. De gemeente is echter geen eigenaar meer. De nieuwe eigenaar heeft het
gebouw te koop staan.
Volgende vergadering:
De Gemeente komt zo spoedig mogelijk met een voorstel.
6.

Sluiting
Onder dankzegging wordt de vergadering om 17.00 uur gesloten

