
Notulen dorpsvergadering 31 januari 2011 

Aantal aanwezigen: 40 

Lokatie: de kerk in Uitdam 

 

Agenda: 

1 Opening 

2 Introductie nieuwe projectmanager HHR 

3 Herverkiezing bestuur (Marijke Bresser treedt af) 

4 Stand van zaken verkeer 

5 Stand van zaken dijkversterking 

6 Stand van zaken bouwvergunningen Camping Uitdam 

7 Plan Tromp en voormalige brandweerkazerne 

8 Stand van zaken dorpshuis (dorpshuisbestuur) 

9 Wat verder ter tafel komt 

 

2 Introductie nieuwe projectmanager HHR 

 Marja van Hezewijk stelt zich voor als de nieuwe projectmanager van het HHR voor het 

dijkversterkingsproject. 

3 Herverkiezing dorpsraad bestuur 

Marijke stelt, na 3 jaar inzet, haar bestuurszetel beschikbaar. Gezien de onderhanden onderwerpen 

ziet het bestuur geen noodzaak om de zetel van Marijke direct in te vullen. De huidige leden hebben 

zich herkiesbaar gesteld. De aanwezigen worden gevraagd of het akkoord is dat de dorpsraad in 

huidige samenstelling doorgaat. Er is geen behoefte aan stemming en de huidige samenstelling kan 

door. 

Marijke wordt heel hartelijk bedankt voor al haar inzet, ideeën en diensten de afgelopen 3 jaar. 

4  Verkeer 

Er heerst veel ontevredenheid. Initiatieven worden ingediend bij Jeroen. In ieder geval wordt een 

verzoek bij de gemeente ingediend voor 2 extra versmallingen. 

5 Stand van zaken dijkversterking  

Nieuwe plan van de oeverdijk. Verkenning en haalbaarheidsstudie is uitgevoerd door Haskoning. Eind 

nov afgerond. Er volgt advies van Haskoning aan HHR wat  besproken wordt met de projectgroep en 

adviesgroepen. Oeverdijk wordt als extra variant in de MER studie meegenomen. Moet nog 



beginnen. 

 2 experimenten: vanwege kosten en tijd wordt nog bekeken of de experimenten wel worden  

uitgevoerd. De veenproef wordt wel gedaan. Het plan van aanpak wordt nu gemaakt. 

Jaap vraagt: is er wel geld? Veiligheid is in de wet geregeld maar het moet wel zo betaalbaar 

mogelijk. 

Soemini vraagt: op welke basis wordt er besloten? Antwoord: aan de hand van de MER wordt dit 

beoordeeld. Normen worden door het rijk vastgesteld. Geld wordt ook door het rijk beschikbaar 

gesteld. De provincie is bevoegd gezag voor de MER rapportage. 

Kosten zijn onderdeel van de MER en zijn dus onderdeel van het geheel waarop een beslissing 

gevormd wordt. Het is nog niet duidelijk wanneer besluitvorming plaatsvindt.  

Er wordt nu gerekend met een jaar vertraging. 

Bert vraagt: hoe wordt Monnickendam opgelost? Het hele traject moet aan dezelfde standaarden 

voldoen. Antwoord: Monnickendam voldoet al. 

De oeverdijk is 65m breed in de basis. 

Joke vraagt: hoe kan het dat nu nog niet duidelijk is wat de effecten zullen zijn?  Antwoord: een pilot 

zou te lang duren. Joke stelt: consequenties van het eiland bij Ijburg met de meeuwen stand, zou 

hoog opgenomen moeten worden in de rapportage. 

Hoorn Enkhuizen is in uitvoering. Rivierdijken worden geprioriteerd. Waarom niet deze dijk?  

In hoeverre wordt nog gekeken naar spui mogelijkheden ipv alleen verhogen. Antwoord: spuien kan 

niet op de lange termijn met de stijging van de zeespiegel. 

6 Camping Uitdam.  

De dorpsraad heeft bezwaar ingediend obv bebouwde oppervlakte. 10 maart behandeling in 

bezwaarcommissie. Het verschil bedraagt nu 2000m2.  

We wachten de afhandeling af. 

1300m2 zijn commerciële voorzieningen en een andere oppervlakte interpretatie. 

Onno vraagt: wat doen we als het bezwaar afgewezen wordt?  Antwoord: we wachten de uitkomst af 

en organiseren eventueel een stemming of enquête wanneer dit nodig is. 

7 Plan Tromp en voormalige brandweerkazerne 

Plannen zijn nog niet ingezien maar het beweegt. Het gaat waarschijnlijk om 3 woonhuizen 

waterlandse stijl. 

Brandweer kazerne. Initiatief van de dorpsraad is afgewezen. Het wordt vanwege financiële reden 

per opbod verkocht.  

8 Dorpshuis.  

Ferdinand legt uit. Of half feb of half maart. Het pleintje  voor het dorpshuis bevat 2 parkeerplaatsen.  

De wooncompagnie blijft met verassingen komen. De 3 woningen zijn inmiddels toegewezen 

waaronder Ferdinand en Bart. 

Het bestuur van het dorpshuis dient morgen een petitie in om de benaming van het dwarsstraatje te 

veranderen van ‘uitdammer dorpsstraat’ tot ‘het schoolplein’. 

Situatie van de weg bij oplevering. Er wordt de dorpsraad verzocht om op te treden tegen het HHR. 

Dit zal de dorpsraad ook doen op het moment dat er bij oplevering aanleiding toe is. 

9 Wvttk 

-  Windmolens. Stadsdeel Amsterdam noord heeft het plan opgevat om 12 windmolens neer te 



zetten. Mogelijk ook één op het traject van Uitdam naar het Kinzelmeer. Voor 16 februari moeten de 

zienswijze ingediend zijn. De dorpsraad wil bezwaar aantekenen en vraagt om goedkeuring van de 

Uitdammer bewoners. 

De dorpsraad krijgt goedkeuring om bezwaar aan te tekenen. 

- Wildgroei op begraafplaats. De dorpsraad neemt dit punt mee in het eerstvolgende overleg met de 

gemeente 

- Is er nog iets bekend over het maximale gewicht van verkeer dat door het dorp gaat vanwege het 

ecopark. De dorpsraad zal ook dit punt meenemen in het overleg met de gemeente. 

- Is het nog nuttig om individueel ook nog te reageren naar de adviesgroep van de dijkversterking. 

Actie: Brief van dorpsraad aan Dijkversterking rondmailen zodat ieder kennis kan nemen van de 

zienswijze. 

- In prettig weekend stond een artikel dat de AED van Marken en Uitdam in de kou komen te staan. 

De geringe jaarlijkse vergoeding is voor Uitdam en Marken stopgezet. De AED stichting bezit 

voorlopig over genoeg financiële middelen om het project niet in gevaar te brengen. 

- Burger participatie. Waarom staat uitdam er niet bij. Een kern moet 1000 inwoners hebben. Verder 

heeft de dorpsraad zich niet laten hinderen om het intiatief voor de brandweerkazerne op te voeren 

als burger inititiatief. Helaas is dit desondanks afgewezen. 

- Honden buiten het dorp uitlaten. 

- Ouderen soos: Suggestie Marijke om één inloopmiddag te organiseren voor alle leeftijden. Marijke 

zal een mailtje sturen.   

- Activiteiten dorpshuis. 9 april verhuizing. Er worden vrijwilligers gevraagd. 

Sportavond organiseren in het dorpshuis. 


