Verslag dorpsvergadering 18 mei 2021 online via ZOOM
- Mededelingen: (geen)
1) Jaarrekening 2017-2018 en 2019-2020 (zie bijlagen Ia en Ib)
Toelichting door Penningmeester Bores geeft geen discussie. Jaarrekening worden
vastgesteld
2a) Dijkversterking - Ontwerp (zie bijlage IIa):
•

•
•
•
•

Uitgangspunt is een groene berm
• deze groene berm past bij het dorp
• deze groene berm is toegezegd
• deze groene berm is mogelijk (middels kleibekleding)
HHNK houdt onderzoek naar kleibekleding op oneigenlijke/oneerlijke gronden tegen
Feitenrelaas op verzoek van Provincie en HHNK opgesteld
Provincie en Gemeente staan achter ons, maar hebben geen zeggenschap/invloed
Algemeen Bestuur van HHNK is verantwoordelijk voor eindbeslissing
• Ingesproken door 6 Uitdammers
• Géén meerderheid AB voor onderzoek naar kleibekleding
• Wel meerderheid AB voor motie:
• onafhankelijk onderzoek
• onafhankelijk voorzitter
• garantieverplichting pilot Vergroening Basalton

2b) Dijkversterking – Uitvoering
•

•
•

Planning
• heden t/m augustus aanleg werkbaan - waterveilig in aug
• eerste helft juni, informatiebijeenkomst
• eind juni, concept inrichtingsplan (dorpsraad heeft aangegeven te willen
participeren)
• 1 juli, werkzaamheden bij kaap, wegomlegging, ophoging werkbaan
• 1 juli, rapportage berekeningen damwand icm fundatie onderzoek, dit bepaald
de kaders voor uitvoering
• 1 sep, fase 1 damwand, buiten dorp zuid worden 50m damwanden geplaatst,
testen, meten, manier van drukken
• jan t/m mei 22, fase 2 damwand, aanleg achter huizen (afgraven en drukken)
• jul 22, aanleg ankers om de 6m, ong 2 weken, veel lawaai, weinig trillingen
Technisch
• damwand planken zijn 16m
• planken hebben invloed op grondwater dus voorzien van sleuven hoogte gw
Bewoners:
• contracten, deels niet getekend vanwege buitentrappen
• nu 13 buiten trappen maar beheer wil slechts 6 nieuwe trappen
• verder is het materiaal een probleem, beheer wil geen hout meer maar
beton/steen
• geen leuningen
• over 4 weken concept inrichtingsplan om nieuwe situatie te bespreken
(we hebben aangedrongen op participatie bij het inrichtingsplan)

•
•

dit jaar geen zwemplekken omdat werkbaan pas aug waterveilig is, wel
besloten voetpad van Uitdam naar Europarcs
Funderingsonderzoek (ingezonden onderwerp van bewoner): op meerdere
plaatsen uitgevoerd, soms zeer ‘grondig’. Resultaten nog niet bekend maar
wel aangekondigd dat deze inzichtelijk worden. Het is een individuele
afweging of bewoners meewerken aan zo’n onderzoek of niet.

3) EuroParcs (zie bijlagen III)
De gemeente heeft het initiatief genomen tot een convenant voor tripartite afstemming en
samenwerking met de Dorpsraad en EuroParcs, maar heeft dit zelf als enige nog niet
ondertekend
De Dorpsraad behartigt het belang van Uitdam ten opzichte van het groeiende park a.d.h.v.
het bestemmingsplan. Op een aantal punten dreig(d)en de grenzen daarvan overschreden te
worden:
•
•
•

•
•

Trekkershutten: lijken reguliere bebouwing voor grootschalige verhuur, RvS doet
daarover uitspraak in juni
Woonboten: leken reguliere bebouwing voor grootschalige verhuur, rechtbank heeft
de Dorpsraad in gelijk gesteld en de woonboten / bouwplannen zijn verwijderd
Zeilschool: lijkt reguliere bebouwing voor grootschalige verhuur / verkoop (tot voor
kort geadverteerd aan de N247). De RvS heeft de Dorpsraad initieel in gelijk gesteld.
Maar gemeente heeft vergelijkbare vergunningsaanvraag alsnog goedgekeurd. De
Dorpsraad gaat hiertegen wederom in beroep.
Verlegging in-/uitrit is conform afspraak met gemeente noord-waarts getekend op
het nieuwe dijkprofiel (zie bijlage IIIa).
Combineren met buitendijks fietspad bleek onhaalbaar
Het park “inpakken in groen” is bij de aanleg toegezegd. Feedback van de
Dorpsraad op de eerste schets (zie bijlage IIIb): behoeft nog veel uitwerking, waar we
graag bij betrokken worden

4) Verkeerscommissie
Verkeersenquête: meer dan 60x gevuld, waarbij 90% heeft aangegeven last te hebben van
het verkeer, en verkeersbeperkende maatregelen wenst.
•
•

•

•

Ontwikkelaars Uitdammerdijk 30 (Kentie en Partners Architekten BV) rijden
inmiddels met halve wagens / kleiner model
Via de Dorpsraad wordt het dorp geinformeerd over bijzonder verkeer
De Gemeente (wethouder Astrid van de Weijenberg/ medewerker Verkeer & Vervoer
Niek Zwaag) informeert en onderhoudt contact met Amsterdam Noord mbt zwaar
verkeer en gaat in gesprek met Alliantie/HHNK/Amsterdam over toekomstige
inrichting wegen.
Schades aan de Dorpsstraat worden hersteld en er komen snelheid remmende
maatregelen
De Alliantie heeft toezicht op verkeer gehouden verkeer (inmiddels 4 dagdelen) en
komt met wegversmallingen ten noorden.
Er komen geluidsmetingen op schoolplein; plaatsing geluidsbarrières indien nodig.
Suggestie vanuit het dorp is om deze metingen ook vanaf de dijk te doen
Het verkeer in Uitdam is ingesproken op de Raadsvergadering 29/4 en wordt
toegevoegd aan Raadsagenda 27/5. Tevens ambtelijk overleg 3 juni. En
vervolggesprekken met gemeente en Alliantie

5) Wat verder ter tafel komt
Er wordt gesproken over meningsverschillen in het dorp. Wat wordt hieraan gedaan?
Redactie van de Nieuwsbrief herkent de meningsverschillen, benoemt dat dit heel logisch is
in een dorp met verschillende mensen en situaties. En dat het erom gaat dat hierover open
en begripvol gecommuniceerd blijft worden. De Nieuwsbrief poogt hieraan bij te dragen
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Ia Jaarrekening 2017 en 2018

Ib Jaarrekening 2019 en 2020

IIa1 Dijkversterking | Ontwerp
Betonzuilen:
•
•
•

boventalud 1,8
berm 6,0
ondertalud 5,0

Steen:
•

kreukelberm 2,6

Buitenzijde dijk:
80% beton/steen

IIa2 Dijkversterking | Ontwerp
•
•
•
•

Pilot Vergroening Basalton
Dijkvegetatie-expert en ecologen
Looptijd 5 jaar
? Verkorte berm

IIIa EuroParcs
Verlegging van in-/uitrit

IIIb EuroParcs: inpakken in groen

