
 
 

Verslag schouw/overleg B&W gemeente Waterland 
 met de Dorpsraad Uitdam op 13 september 2016 

 
 
Aanwezig namens de gemeente Waterland 
- Mevrouw G.J.M. Bekhuis  - wethouder 
- De heer P. Verkroost            - coördinator dorpsraden (hoofd afdeling Openbare Werken) 
- Mevrouw P. Smit               - notulist 
 
Aanwezig namens de Dorpsraad Uitdam 
- De heer J. Koninkx 
- De heer S. Groen 
- De heer O. Waalewijn 
 
_________________________________________________________________________________ 
  
 
1. Schouw 
  

• Zeedijk 1, plan Tromp 
Vanuit de gemeente is er geen nieuws te melden. 

  

• Snelheidsmeter 
Deze is gerepareerd en zal volgende week in Monnickendam geplaatst worden. Daarna is 
Uitdam aan de beurt. Resultaten (snelheid, verkeersbewegingen) zullen in november 
bekend zijn.  
Er zal geen extra snelheidsmeter aangeschaft worden. 

� Op verzoek van de dorpsraad zal de gemeente nagaan wat de aanschafkosten 
hiervan zijn (actie gemeente) 

 

• Grastegels 
� Ter hoogte van nr. 49: deze zullen binnen nu en drie weken worden aangelegd 

(actie gemeente) 
  

• Verkeersdrempel 
De dorpsraad vraagt of duidelijker kan worden aangegeven dat er een steile 
verkeersdrempel op de weg ligt. Hetzij door het beter markeren met witte strepen, hetzij 
door het plaatsen van een bord.  

� De gemeente zal kijken wat de beste optie is en actie ondernemen 
 

• Steiger 
Naar aanleiding van de bijeenkomst “Langs de kernen” heeft een politieke partij 
toegezegd om de plaatsing van een steiger tegenover de kerk te onderzoeken (gelijk aan 
die op de Rijperweg). 
Wethouder Bekhuis wil graag weten wat het standpunt van de dorpsraad hierin is. 

� De dorpsraad zegt toe dat zij dit zullen inventariseren onder de bewoners. 
Wel/niet, groot/klein?  

� De gemeente zal de mail met daarin de luchtfoto/tekening doorsturen naar de 
dorpsraad (actie PV) 

   



2. Verslag overleg van 8 maart 2016 
Punt 8 – rondvraag – dijkversterking. 
Tweede regel tekstueel aanpassen: “De dorpsraad wil absoluut geen dijkversterking zoals 
voorgesteld door het Hoogheemraadschap”. 

 Het verslag wordt verder vastgesteld. 
 
3. Marina Resort Poort van Amsterdam 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 september a.s. zal zowel de dorpsraad als 
Europarcs inspreken en hun standpunten toelichten. De dorpsraad geeft aan dat zij regelmatig 
overleg voeren met wethouder Van der Hoeven over dit onderwerp. Wethouder Bekhuis raadt 
aan om dit contact wel warm te houden en de raad eventueel een brief te schrijven met een 
toelichting over hun standpunt. 

   
4. Dijkversterking 

De dorpsraad meldt dat zij druk bezig zijn met dit project, nog steeds op zoek naar een 
constructieve en innovatieve oplossing om de dijk te behouden.          

 
6. Brug Rijperweg 

Het Hoogheemraadschap gaat deze vervangen. In eerste instantie was er geen noodbrug 
ingepland, maar na overleg met de dorpsraad wordt er toch een noodbrug aangelegd voor 
wandelaars en fietsers. 

  
7. Wat verder ter tafel komt 

- De dorpsraad brengt de bijeenkomst ‘Langs de kernen’ ter sprake die in september vorig jaar in 
Uitdam heeft plaatsgevonden. Zij vinden het jammer dat niets wat hierin besproken is, tot het 
gewenste resultaat heeft geleid. 
Zowel wethouder Bekhuis als de heer Verkroost geven aan dat het college deze signalen vanuit de 
gemeenteraad krijgt. Het college moet dan toch weer terug naar de dorpsraad om te kijken wie dit 
gezegd heeft en of er draagvlak voor is. Toezeggingen uit de raad scheppen verwachtingen die het 
college vervolgens niet kan waarmaken. Wellicht is het een optie om deze signalen weer door te 
spelen naar de gemeenteraad. 
 
- De dorpsraad geeft aan dat het dorp nog steeds overlast heeft van motorrijders. Vooral in het 
weekend geeft dit veel lawaai; dit blijft een ergernis. De gemeente meldt dat dit een 
handhavingszaak is van de politie en dat het belangrijk is om hiervan melding te blijven maken bij 
de politie. 
 
- Wethouder Bekhuis deelt mede dat de gemeente een evenementenvergunning heeft afgegeven 
voor het fietsevenement ‘Dam tot Dam FietsClassic’ op zondag 18 september a.s. Dit is een 
vergunning die is afgegeven voor 5 jaar, dit is het 3e jaar. De dorpsraad vindt het met name 
belangrijk dat er verkeersregelaars staan bij de Rijperweg. In de vergunning is opgenomen dat er 
verkeersregelaars moeten staan bij alle kruispunten.  

 
8. Vaststelling datum volgend overleg en sluiting. 

Dinsdag 14 maart 2017 om 16.00 uur op het gemeentehuis te Monnickendam. 
 
 
 
 
 
 
 


