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Aanwezig namens de gemeente Waterland 
- Mevrouw drs. G.J.M. Bekhuis  - wethouder 
- De heer J. Uidam                - coördinator dorpsraden (hoofd afdeling Openbare Werken) 
- Mevrouw P. Smit               - notulist 
 
 
Aanwezig namens de Dorpsraad Uitdam 
- De heer J. Hoekman   - voorzitter 
- De heer J. Koninkx   - secretaris 
- De heer S. Groen   - penningmeester 
- De heer O. Waalewijn   - bestuurslid 
 
_________________________________________________________________________________ 
  
 
1.  Schouw 
 
 We lopen langs de volgende locaties: 

 T-splitsing hoek Rijperweg/Dorpsstraat: dit blijft een onoverzichtelijk punt, mede door het 
overhangend groen van Uitdammerdorpsstraat 7. Dit probleem komt ieder jaar weer terug. Als dit 
groen gesnoeid is komt het heel snel weer terug. Twee dorpsbewoners hebben hier onlangs 
schade gereden. 

 Er hing hier een spiegel, kan deze weer teruggeplaatst worden? 
Dit zal worden nagegaan. 

 De gemeente zal in gesprek gaan met de bewoner van Uitdammerdorpsstraat 7 over het 
snoeien van het overhangend groen, uit oogpunt van veiligheid.  

 De Dorpsraad heeft goede ervaringen met de snelheidsmeter. De vraag is of deze permanent 
teruggeplaatst kan worden. Misschien is het een optie om er nog één aan te schaffen, wellicht dat 
deze uit het verkeersbudget betaald kan worden? 

 Dit zal worden nagevraagd bij de verkeersmedewerker 
De Dorpsraad vraagt zich verder af welke gegevens de snelheidsmeter allemaal registreert. De 
gemeente geeft aan dat de meter o.a. de spitsen eruit kan filteren en de verkeersbewegingen telt  

 Baggeren Uitdammer Die: gevraagd wordt wie verantwoordelijk is voor het baggerwerk. Dit geldt 
eveneens voor de vaarroute (Zwaksloot) langs de nieuwe brug in de Rijperweg? NB: Het 
Hoogheemraadschap is hiervoor verantwoordelijk. De Zwaksloot wordt komende winter 
uitgebaggerd.  

 Er zit een aantal gaten en een trens in het asfalt op de Uitdammerdorpsstraat, o.a. ter hoogte van 
nr. 31. 

 Dit zal worden doorgegeven aan de buitendienst. 

 Zeedijk 1: op de website is de laatste informatie te vinden: “De gemeenteraad heeft het 
bestemmingsplan op 16 april 2015 vastgesteld. Het plan heeft in de zomer gedurende zes weken 
ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn was het voor belanghebbenden mogelijk beroep in te 
stellen tegen het bestemmingsplan. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. Momenteel 
wordt het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State afgewacht. De 
uitspraak wordt bij het al dan niet gewijzigde bestemmingsplan gevoegd.” 
 



 
2.  Verslag van 11 september 2014 
 Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Dijkversterking 

Namens de Dorpsraad maakt de heer Hoekman deel uit van de begeleidingsgroep, op dit moment  
wordt het pompeninitiatief besproken: het alternatief in plaats van dijkversterken. De Dorpsraad 
heeft een goed contact met de burgemeester hierover (zij is portefeuillehouder). Er ligt een 
onderzoeksopdracht  om te kijken of het water ook met pompen in bedwang kan worden 
gehouden. Hier moet de minister nog haar handtekening onder zetten.  
De Dorpsraad geeft aan dat als je kijkt naar alle inspanningen van de Dorpsraad en de actie-
groepen om het HHNK tot andere gedachten te brengen, dit enorm veel tijd en moeite kost. Zij 
zijn blij dat zij gesteund worden door de gemeente Waterland in de persoon van de burgemeester 
en hebben haar daarvoor ook bedankt.  
Het nadeel compensatie concept is vandaag gepubliceerd. Het voorkeursalternatief voor Uitdam 
is van tafel.  

 
4. Camping Jachthaven Uitdam, Poort van Amsterdam 

Afgelopen donderdag is het voorbereidingsbesluit behandeld in de gemeenteraad. De heer Groen 
geeft aan dat de Dorpsraad positief is over de steun van de raad en het college en dat hij beiden 
een bedankbrief heeft gestuurd.  
Er moet een nieuwe overeenkomst komen, die juridisch goed in elkaar zit. De Dorpsraad vraagt 
of zij daar nog het concept van te zien krijgen? Het realiseren van het verplaatsen van de ingang 
heeft nogal wat haken en ogen; zowel de details als de technische uitgangspunten moeten nog 
uitgewerkt worden. De Dorpsraad wil graag meepraten, maar zijn zich ervan bewust dat zij niet de 
primaire gesprekspartner zijn van Europarcs. Wel willen zij graag op tijd betrokken worden en 
zicht hebben op wat er afgesproken gaat worden. De heer Groen is aanspreekpunt voor dit 
dossier, hij geeft zijn contactgegevens door (bekend bij het secretariaat). 
Het belang van het dorp is groot, de Dorpsraad heeft daarom minder behoefte om naar de 
punten en komma’s in de overeenkomst te kijken. Van de behandelend ambtenaar heeft de 
Dorpsraad vernomen dat de poort buiten de planregels valt. De zichtlijnen waren een belangrijk 
issue in het bestemmingsplan.  
De Dorpsraad vraag hoe het zit met de riolering in het park. Als het park hierop ook aangesloten 
wordt zijn de bewoners de klos. De gemeente geeft aan dat het gaat om het gedeelte wat buiten de 
bebouwde kom valt en dat zij het Hoogheemraadschap hierover zal informeren. 

 NB: het park krijgt een eigen aansluiting op het persriool.  
Naar aanleiding van dit bespreekpunt in het vorige verslag over de communicatie richting de 
Dorpsraad geeft wethouder Bekhuis aan dat het de intentie van dit college is om de Dorpsraad zo 
snel mogelijk te informeren over nieuwe ontwikkelingen.  

  
5. Wat verder ter tafel komt 

 Versmallingen met nieuwe palen geven geen meldingen van ongevallen meer, klopt dit? De 
Dorpsraad geeft aan dat er één ongeval bekend is. De Dorpsraad brengt wederom de optie van 
grastegels ter sprake, dan ben je ook het hoogteverschil kwijt.  

 Er zal opdracht gegeven worden aan de buitendienst 

 Qua verkeersveiligheid blijft vooral de Rijperweg een aandachtspunt. De gemeente geeft verder 
aan dat op de Waterlandse Zeedijk de motoren actief gecontroleerd worden. 

 Bij de gemeente ligt een verzoek om een extra haltebord te plaatsen nabij de T-splitsing t.b.v. de 
Buurtbus Waterland 

 De eerste rit van de Buurtbus Waterland zal t.b.v. schoolgaande kinderen per 13 december 
worden vervroegd. Dan start namelijk de nieuwe dienstregeling.  

 Er zijn nog extra vrijwilligers nodig voor de Buurtbus Waterland. Het streefaantal is 30 zodat er 
wat speling is in geval van uitval door ziekte etc. De Dorpsraad zal dit melden bij de bewoners.  
 



 Wethouder Bekhuis geeft aan dat het gezamenlijk kernradenoverleg gepland wordt op dinsdag 13 
oktober a.s. om 16.00 uur op het gemeentehuis. Indien de Dorpsraad (gebiedsoverstijgende) 
bespreekpunten heeft, kunnen zij dit doorgeven aan de gemeente.   

 N.B. deze datum komt te vervallen, de nieuwe datum wordt dinsdag 17 november a.s. om 16.00 uur 
 
6. Vaststelling datum volgende vergadering en sluiting. 

De datum van de volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag 8 maart 2016 om 15.30 uur 
op het gemeentehuis te Monnickendam. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


