
Notulen dorpsvergadering 26 september 2011 

Aantal aanwezigen: 22 (incl 4 bestuursleden) 

Lokatie: dorpshuis 

 

Agenda: 

1 Opening en notulen vorige vergadering 

2 Jaarverslag 

3 Camping jachthaven Uitdam 

4 Dijkversterking en veenproef 

5 Verkeer (2 extra versmallingen) 

6 Actualisering bestemmingsplannen 

7 Nieuwe kandidaten gevraagd voor het bestuur (secretaris/penningmeester) 

8 Contributie 

9 Wat verder ter tafel komt 

 

1 Opening en notulen vorige vergadering 

Er zijn enkele correcties. Deze worden verwerkt en opnieuw rondgestuurd. 

2 Jaarverslag  

 Het jaarverslag is nagekeken door de kascommissie en goed bevonden. Het bestuur krijgt decharge. 

3 Camping jachthaven Uitdam  

Vorige week is aangevangen met grondwerkzaamheden. Onno heeft bij de gemeente geïnformeerd 

hoe het zit en of er vergunningen zijn voor de werkzaamheden. Tot op heden is nog geen reactie van 

de gemeente ontvangen. 

Verlegging van de ingang. Zowel bij de gemeente als het HRR is hierover niets bekend. De dorpsraad 

probeert dit opnieuw te agenderen. Dit is een belangrijk punt in het dossier Cajuit omdat verlegging 

van de ingang minder verkeersdruk oplevert voor Uitdam. Ook navigatie systemen zullen reizigers 

adviseren om via Monnickendam te rijden. Met de uitgang op de huidige plaats geven de meeste 

navigatie systemen een route via Durgerdam en dus ook Uitdam aan. 

Het bezwaar aangaande de detailhandelsblokken loopt nog en het definitieve besluit is nog niet 

genomen door de gemeente. 



4  Dijkversterking en veenproef 

In juni is er een voorlichting geweest over de veenproef. Er zijn enkele werkzaamheden maar er 

wordt nog gewacht op een vergunning. Het proces verloopt traag. De dorpsraad wordt regelmatig 

geïnformeerd. De dorpsraad is voorstander van de proef. Immers elk onderzoek dat aan kan wijzen 

dat de dijk wellicht stevig genoeg is, voorkomt dat de dijk 5 jaar lang op de schop gaat met alle 

overlast van dien. 

5 Verkeer (2 extra versmallingen) – Langs de kernen 

De gemeenteraad is in juni langs geweest onder het initiatief ‘langs de kernen’. De uitwerking zou 22 

september  in de raad besproken worden maar dat wordt een maandje later. De dorpsraad zal het 

verslag van de werksessie nogmaals rondsturen zodat iedereen die heeft. 

De dorpsraad heeft herhaaldelijk aangedrongen bij de gemeente om handhaving van snelheid en 

bijkomende geluidsoverlast. Hier wordt niets aan gedaan. De gemeente blijft zich vasthouden aan 

het standpunt dat de weg voldoet aan de veiligheidsnormen zoals die gesteld zijn. Handhaving komt 

pas in beeld op het moment dat er ongelukken gebeuren en de veiligheid aantoonbaar in het 

gedrang is. De dorpsraad adviseert  om individueel klachten in te dienen over snelheid en 

geluidsoverlast. Een aanhoudende klachtenstroom wordt wellicht minder makkelijk genegeerd.   

Witte strepen Rijperweg ontbreken. Onveilig en helemaal bij mist die vaak voorkomt. De dorpraad 

zal dit tijdens de schouw op 13 oktober meenemen in het gesprek. 

6 Actualisering bestemmingsplannen.  

De gemeente heeft de plicht om voor 2013 de bestemmingsplannen herzien te hebben. Wordt deze 

deadline niet gehaald dan staan hier boetes op voor de gemeente. Tijdens de schouw wordt de 

dorpsraad geïnformeerd over de stand van zaken. Duidelijk is wel dat de gemeente het minimale zal 

doen om de bestemmingplannen te actualiseren. 

7 Nieuwe bestuurskandidaten  

Na het vertrek van Marijke is het nu ook vrijwel zeker dat de inzet van Piet Bos als bestuurslid ten 

einde komt. Piet en Lies vertrekken maar Marken. Piet heeft aangegeven om wel de AED te blijven 

coördineren. De dorpsraad vraagt om nieuwe vrijwilligers om de gelederen te versterken. De huidige 

bezetting heeft beperkt de tijd en voor sommige zaken is meer capaciteit gewenst. Ook zou het fijn 

zijn als het secretariaat of het penningmeesterschap door iemand anders overgenomen kan worden. 

Vrijwilligers kunnen zich natuurlijk altijd melden bij Jaap of Jeroen. 

8 Contributie.  

Er wordt verzocht om een vrijwillige contributie bijdrage. Hierover zal een aparte mail verstuurd 

worden met vermelding van het rekeningnummer waar vrijwilligers de contributie van 7.50 euro 

kunnen voldoen. 

9 Wvttk 

- Maaien, de maaibeurten zullen voortaan vooraf aangekondigd worden, een mail hierover is reeds 

verstuurd. 

- Internet infrastructuur, de dorpsraad zal een brief naar KPN en UPC sturen om te kijken of de 

beperkte bestaande infrastructuur verbeterd kan worden. In het dorp zijn ook een vijftiental 

bedrijven en stichtingen gevestigd die ook gebruik moeten maken van een minimale bandbreedte 



voor internet. Bewoners blijven nu bovendien verstoken van bundelacties (tv, bellen en internet). 

Zodra hier nieuws over is wordt iedereen geïnformeerd. Het helpt ook als bewoners individueel een 

klacht indienen bij bv KPN. Dit kan via de website van KPN.  

- Er is aangevangen met de bouw van de windmolens op de NES. 

- Het plan voor windmolens vanuit Amsterdam Noord staat momenteel stil. Er is een verschil in 

zienswijze bij Stadsdeel Noord en de Provincie. 

- Jaap de Koning brengt in dat de huurprijzen van de nieuwe sociale woningbouw op het 

Schoolpleintje nu veel hoger zijn dan destijds in de gemeenteraad besloten. Kan de dorpsraad 

uitzoeken hoe dit zit? Dit feit is nieuw voor de dorpsraad en gezien de beperkte capaciteit van de 

dorpsraad zal er gekeken moeten worden of het zin heeft om dit uit te gaan zoeken. De dorpsraad zal 

zich hierover samen met Jaap beraden.  

- Plan Tromp. Informatiesessie heeft plaatsgevonden. Visie stukken zijn behandeld in de 

gemeenteraad. Proces loopt verder. 

- Brandweerkazerne. Deze wordt ondanks herhaald aandringen van de dorpsraad om er een publieke 

plaats van te maken, verkocht door de gemeente 

- Lawaai en overlast. Motorrijders, autoclubs. De gemeente doet niets voordat er echt iets gebeurd. 

Individueel blijven bellen en mailen zal helpen om het klachtendossier bij de gemeente te laten 

groeien.  

- De snelheid op de Rijperweg ligt vaak te hoog. Ook dorpsbewoners maken zich hier regelmatig 

schuldig aan. Er wordt verzocht om hier als dorpsbewoners rekening mee te houden. 

- Er is aandacht om de oprit van de camping te verleggen naar het noorden. Misschien kan ook 

gekeken worden naar het afsluiten van de ingang richting Uitdam. Dit is eerder geopperd maar de 

kans op verkeersgevaarlijke situaties als gevolg van kerende voertuigen op de dijk is aanzienlijk. De 

dorpsraad zal dit meenemen in het dossier Cajuit.  

- Parkeergelegenheid in Broek voor de gebruikers van het openbaar vervoer. Dit punt zal worden 

ingebracht tijdens de schouw. 

- Uitnodiging werksessie doorsturen aan dorpsgenoten. 


