
Notulen	  dorpsvergadering	  8	  september	  2014	  

Aantal	  aanwezigen:	  28	  (incl	  5	  bestuursleden)	  

Lokatie:	  dorpshuis	  

	  

Agenda:	  

1	  Notulen	  vorige	  vergadering	  

2	  Financieel:	  jaarrekening	  2013	  

3	  Voorgestelde	  mutaties	  Dorpsraad	  

4	  Breedband	  televisie	  en	  internet	  in	  Uitdam	  

5	  Camping/jachthaven	  Uitdam	  

5	  De	  Dijkversterking	  

7	  Afsluiting	  

	  

	  

1	  Opening	  en	  notulen	  vorige	  vergadering	  

Er	  zijn	  geen	  vragen	  over	  de	  notulen	  van	  de	  vorige	  vergadering	  en	  deze	  zijn	  akkoord.	  

2	  Jaarrekening	  2013	  

De	  jaarrekening	  is	  akkoord	  bevonden	  door	  de	  kascommissie.	  Er	  zijn	  verder	  geen	  vragen	  over.	  De	  
aftredende	  penningmeester	  Bas	  ten	  Have	  heeft	  hiermee	  decharge	  en	  de	  overdracht	  naar	  de	  nieuwe	  
penningmeester	  Simon	  Groen	  is	  daarmee	  rond.	  

3	  Voorgestelde	  mutaties	  bestuur	  Dorpsraad	  

Bas	  ten	  Have	  treed	  af	  als	  bestuurslid	  vanwege	  zijn	  nieuwe	  functie	  binnen	  de	  Gemeente	  Waterland.	  
Als	  penningmeester	  heeft	  Bas	  ten	  Have	  zijn	  functie	  overgedragen	  aan	  Simon	  Groen	  die	  het	  
penningmeesterschap	  van	  de	  Dorpsraad	  op	  zich	  neemt.	  	  Bas	  ten	  Have	  heeft	  decharge	  en	  Simon	  	  
Groen	  is	  aangesteld	  als	  penningmeester.	  

Verder	  heeft	  Manfred	  Meeuwig	  zich	  beschikbaar	  gesteld	  als	  extra	  bestuurslid	  binnen	  de	  Dorpsraad.	  	  
Alle	  aanwezigen	  stemmen	  in	  met	  de	  bestuurswissel	  dus	  Manfred	  Meeuwig	  treed	  aan	  als	  nieuw	  
bestuurslid.	  

Verder	  zijn	  de	  aanwezigen	  gevraagd	  of	  er	  nog	  meer	  animo	  is	  om	  toe	  te	  treden	  tot	  de	  dorpsraad.	  Er	  
zijn	  geen	  nieuwe	  aanmeldingen.	  



4	  Breedband	  voor	  Uitdam	  	  

12	  september	  is	  de	  nieuwe	  kast	  operationeel.	  	  In	  de	  week	  van	  15	  september	  ontvangt	  iedereen	  
bericht	  van	  KPN	  over	  de	  planning	  en	  werkwijze.	  Vooralsnog	  is	  KPN	  voornemens	  om	  de	  week	  van	  13	  
oktober	  iedereen	  over	  te	  schakelen	  op	  het	  nieuwe	  netwerk.	  

Alle	  gegadigden	  zullen	  individueel	  door	  KPN	  benaderd	  worden	  voor	  een	  installatie	  afspraak.	  

5	  Stand	  van	  zaken	  Cajuit	  

Laatste	  stand,	  er	  gebeurd	  momenteel	  niets	  en	  er	  is	  ook	  officieel	  niets	  bekend	  bij	  de	  Dorpsraad.	  Wel	  
zijn	  er	  geruchten	  dat	  er	  een	  financier	  zou	  zijn.	  De	  Dorpsraad	  zal	  tijdens	  het	  aankomende	  overleg	  met	  
de	  Gemeente	  Waterland	  nog	  eens	  navraag	  doen.	  

6	  Dijkversterking	  en	  voortgang	  dijken	  op	  veen	  

Eerste	  atelier	  sessie	  heeft	  plaatsgevonden.	  De	  volgende	  sessie	  is	  op	  18	  september.	  De	  uitkomsten	  
van	  het	  eerste	  atelier	  worden	  dan	  ook	  besproken.	  Aanwezigen	  bij	  het	  eerste	  atelier	  waren	  onder	  
andere:	  Joke	  Geldhof	  (Gedeputeerde	  Staten),	  Luzette	  Wagenaar	  (Burgemeester	  van	  Waterland)	  
afgevaardigden	  van	  Grontmij	  BV,	  het	  HHNK,	  de	  Dorpsraad	  Uitdam	  en	  Stichting	  de	  Kwade	  Zwaan.	  

Het	  eerste	  atelier	  is	  constructief	  verlopen	  en	  alle	  partijen	  hebben	  met	  een	  open	  vizier	  gekeken	  naar	  
alle	  mogelijkheden	  die	  genoemd	  zijn.	  Doelstelling	  is	  om	  van	  alle	  alternatieven	  de	  risico’s,	  financiën	  en	  
haalbaarheid	  boven	  tafel	  te	  krijgen.	  Ook	  is	  er	  weer	  een	  nieuwe	  variant	  besproken	  die	  momenteel	  ook	  
voor	  Durgerdam	  besproken	  wordt.	  Dit	  betreft	  een	  damwand	  die	  midden	  in	  de	  dijk	  geplaatst	  wordt	  
en	  ook	  niet	  verankerd	  hoeft	  te	  worden.	  

Daarnaast	  	  worden	  de	  resultaten	  van	  ‘Dijken	  op	  Veen’	  	  verder	  uitgewerkt	  en	  meegenomen	  in	  de	  
nieuwe	  modellen.	  	  

Het	  HHNK	  heeft	  dan	  ook	  de	  datum	  voor	  de	  definitieve	  vaststelling	  van	  de	  oplossing	  en	  daarmee	  ook	  
de	  officiële	  inspraak	  periode	  verschoven	  naar	  het	  najaar	  van	  2015.	  

Aandachtspunt	  blijft	  in	  ieder	  geval	  ook	  een	  deugdelijke	  regeling	  voor	  schadevergoedingen.	  Welke	  
oplossing	  ook	  gekozen	  gaat	  worden,	  het	  zal	  altijd	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  grondwaterstanden	  en	  
grondstructuren.	  Daarmee	  is	  de	  kans	  op	  verzakkingen	  in	  Uitdam	  erg	  groot.	  

	  

7	  Afsluiting	  

• 	  Het	  opknappen	  van	  de	  container	  plaats	  en	  de	  visuele	  wegversmalling	  op	  de	  Rijperweg	  zijn	  
door	  de	  Dorpsraad	  bij	  de	  gemeente	  aangekaart	  en	  inmiddels	  geïmplementeerd.	  


