Notulen dorpsvergadering 5 november 2012
Aantal aanwezigen: 33 (incl 4 bestuursleden)
Huidige bestuursleden: Jaap Hoekman (voorzitter), Onno Waalewijn, Ute Pel-Roschar, Simon Groen,
Bas ten Have (penningmeester), Jeroen Koninkx (secretaris)
Lokatie: dorpshuis

Agenda:
1 Notulen vorige vergadering
2 Camping/jachthaven Uitdam
3 De Dijkversterking
4 Breedband televisie en internet in Uitdam
5 Financiën
6 Plan Trom en Brandweerkazerne
7 Contributie
8 Wvttk

1 Opening en notulen vorige vergadering
Notulen zijn akkoord.
2 Stand van zaken Cajuit
Laatste stand, er gebeurd momenteel niets. Er zijn geruchten dat er buitenlandse investeerders
geïnteresseerd zijn maar niets is nog bevestigd. Deze maand is er overleg met het college en wellicht
weten zij meer.
3 Dijkversterking en voortgang dijken op veen
Sinds de laatste voorlichting-sessie is er de nodige commotie ontstaan. Er is het eea verschenen in de
pers. Ook is er overleg geweest met de kwade zwaan en de projectgroep. Insteek ministerie is
robuust en sober gecombineerd met een oplossing in grond. Daar moet de projectgroep het mee
doen. Belangrijkste uiting naar de projectgroep is dat we onvoldoende gehoord worden. De kwade
zwaan voert actie over de as behoud van cultuur/historie. Nu is het HHNK aan zet om tegemoet te
komen aan ons verzoek of niet. Daarna kijken we verder.

Ook de dorpsraad gaat een gesprek aan met het HHNK. De dorpsraad is ontevreden over de response
van het HHNK. Er is momenteel maar 1 voorkeurs alternatief en dat is onvoldoende. We zijn nu
andere beïnvloeding criteria aan het onderzoeken. Er is ook gesproken met een advocaat die kennis
heeft van procederen tegen de overheid. Er blijkt ervaring te zijn met collectieve actievoering en de
samenwerking met rechtsbijstand verzekeraars.
2e lijn waar naar gekeken wordt is de noodzaak ansicht voor de dijkversterking. Er is recent besloten
tot de aanleg van een groot gemaal die in de Stevin sluizen worden gebouwd. Tevens is er nieuwe
capaciteit in IJmuiden om extra water te lozen. We worden door diverse bronnen gesterkt in de
gedachte dat de dijk tegen een te hoge norm wordt getoetst.
Is er een plan op het moment dat het huidige plan doorgaat (vraag Bert)? Hier wordt momenteel
door de Dorpsraad aan gewerkt.
Kan een diepwand wel (Huberdina)? Dit soort alternatieve oplossingen zijn onderwerp van gesprek
tussen de Dorpsraad en het HHNK. Momenteel is er nog weinig inzicht in de haalbaarheid van
alternatieve oplossingen.
Dijkdeuvels leveren onvoldoende sterkte op.
Het plan om het niveau van het IJsselmeer te verhogen lijkt van de baan.
Is er consensus in het dorp dat iedereen tegen een as-verschuiving is? De Dorpsraad gaat er van uit
dat de meerderheid van de dorpsbewoners achter het zoveel mogelijk behouden van de huidige dijk
staat. Deze opvatting wordt mede gesteund doordat de Dorpsraad nog geen andere geluiden heeft
vernomen.
De dorpsraad zal een enquête houden om de standpunten van de dorpsbewoners te inventariseren.
4 Overleg met KPN betere internet verbinding
Er vind volop overleg plaats met KPN en de Dorpsraad is hoopvol maar harde toezeggingen en/of
data zijn nog niet bekend. Belangrijkste punt is financiële goedkeuring binnen KPN. Hier wordt aan
gewerkt maar het vergt veel tijd. Als er nieuws is zal dit tussentijds rondgestuurd worden.
5 Financiën
Hierop wordt de volgende vergadering teruggekomen vanwege een wisseling van het
penningmeesterschap.
6 Plan Tromp en verkoop brandweerkazerne
Plan Tromp hopelijk 2013 realisatie van het plan. De brandweerkazerne is van een particulier en blijft
te koop.
7 Contributie
Er wordt een mail rondgestuurd waarin verzocht wordt om een vrijwillige bijdrage.

9 Wat verder ter tafel komt


Onderhoud weg aan uitdammer dijk. Kan er een verzoek richting HHNK omtrent verbetering
van de weg. Grastegels als suggestie. De Dorpsraad kiest ervoor om nu de aandacht te
richten op de dijkversterking. Individueel kan een ieder natuurlijk kenbaar maken bij het
HHNK dat de dijkweg aan renovatie toe is.



Publicatie dijkversterking. Brief en reacties dorp. Gedragscode naar de pers.



Wie zit er in de dorpsraad? De bestuurslijst wordt opgenomen in de notulen.



Groene container. Wie dumpt er langs de Rijperweg? Niemand heeft een idee.



Snelheidsmeter. Waarom staat hij daar? Deze is geplaatst door de gemeente en zij hebben
ook gekozen voor de lokatie.



Witte strepen (visuele wegversmalling en betere zichtbaarheid bij mist en duisternis) op
rijperweg, wordt meegenomen in de schouw.



Wanneer is de volgende verkiezing van de dorpsraad? Iedereen kan zich kandidaat stellen op
elk moment. Het is ook mogelijk om deeltaken uit te voeren zoals het notuleren bij algemene
dorpsvergaderingen en/of dorpsraad vergaderingen. Aanmeldingen zijn welkom.



Wordt de snelheid geregistreerd? Ja en sommige informatie is via de website van de
gemeente te raadplegen.

