
 

 

 

 
 

 
Verslag schouw en bestuurlijk overleg gemeente Waterland met de dorpsraad Uitdam 

op donderdag 11 september 2014, start om 15.30 uur bij het dorpshuis in Uitdam 
 
Aanwezig namens de gemeente Waterland 
- Mevrouw drs. G.J.M. Bekhuis  - wethouder/voorzitter 
- De heer J. Uidam                 - 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 
- De heer M. Meeuwig 
 
 

 
 
1.  Schouw 

 
 We lopen langs de volgende locaties: 

a. Hoek Dorpsstraat/Rijperweg. Hier heeft een verkeersspiegel gehangen, deze is weer 
weggehaald. De Dorpsraad vraagt of deze weer terug geplaatst kan worden. Er is weinig 
zicht, je ziet niets als je de hoek om gaat vanaf de Rijperweg. 
� De gemeente zal dit nagaan 

b. Nieuwe KPN kastje; in de week van 13 oktober worden alle huizen omgeschakeld naar 
glasvezel. 

c. De paal bij nr. 17 plus een paar andere palen; fietsers zien deze paaltjes vaak niet en 
belanden dan in de berm. Kunnen hier eventueel grastegels gelegd worden?  

d. De brandweerkazerne is aan een ontwikkelaar verkocht. De Dorpsraad is erg benieuwd 
naar de plannen, wat is de nieuwe bestemming?  
� Het hekje hangt weer scheef. Dit zal worden doorgegeven aan de buitendienst.  

       e.  Bij de gemeentegrens is het bord ‘einde Uitdam’ verdwenen. 
� Dit zal worden doorgegeven 

       f.  Status plan Tromp; de verwachting is dat volgend jaar de omgevingsvergunning verleend 
wordt, de gemeente is nu bezig met het ontwerpbestemmingsplan en de zienswijzen 

 
Bespreekpunten 
 
2.  Opening 

Er wordt een korte voorstelronde gedaan. 
 
3.  Verslag van 17 februari 2014 
 Naar aanleiding van;  

• Buurtbus; er zijn toch minimaal 25 mensen nodig. De gemeente zoekt nog een aantal 
vrijwilligers. De Dorpsraad raadt aan om nog een keer een oproep te plaatsen. 

• Fietswedstrijden; het gaat hier ook om oldtimers en motoren, deze geven ook drukte en 
geluidsoverlast. De gemeente geeft aan dat zij verplicht zijn om de weg open te stellen, het 
kan niet verboden worden. De Dorpsraad vindt het echter wel fijn als zij het van te voren 
weten, dan kunnen zij de bewoners informeren. Als van buiten de gemeente  advies 



 

 

gevraagd wordt zal er een seintje gegeven worden richting de Dorpsraad. Bij evementen 
moet een vergunning aangevraagd worden, bij toertochten niet. 

 Het verslag wordt verder vastgesteld. 
 
4.  Dijkversterking en ervaringen eerste atelier sessie met HHNK 

De Dorpsraad meldt dat de eerste atelier sessie met het Hoogheemraadschap Hollands Noorder 
Kwartier een constructieve dag was. Er werd door alle partijen goed meegedacht. Het begint nu bij 
iedereen door te dringen dat maximaal in stand gehouden moet worden. Burgemeester Wagenaar-
Kroon was deze dag ook aanwezig en was inhoudelijk zeer deskundig, wat zeer op prijs werd 
gesteld. Het volgende atelier vindt plaats op 18 september a.s. 
De Dorpsraad brengt nog wel de schadevergoedingsregeling ter sprake. Alles wat hier gaat 
gebeuren, o.a. de grondwaterverzakking, hoe wordt hiermee omgegaan? Op dit punt blijft men nog 
volledig in gebreke. Het moet wel duidelijk zijn voor de bewoners wat er dan gebeurt. Dit blijft een 
aandachtspunt. 
 

5.  Camping Jachthaven Uitdam 
Op dit moment zijn er vanuit de gemeente weinig bijzonderheden te melden. De verwachting is dat 
het plan volgend jaar gerealiseerd wordt. 
De Dorpsraad meldt dat zij een zienswijze hadden ingediend. Zij ontvangen graag een bericht als er 
een nieuwe stand van zaken bekend is, met name over het  verleggen van de ingang naar het 
noorden. Is er overleg geweest met het HHNK over het verleggen van de ingang?  

� Dit zal worden nagegaan 
  
6. Breedband voor Uitdam 

Dit punt is reeds besproken bij de schouw. Wethouder Bekhuis is benieuwd of het werkt.  
 
7.  Verkeersveiligheid 

• Toezegging aanpak verkeersveiligheid door wethouder Bromet 
Welke maatregelen kunnen genomen worden? Bewoners moeten aangeven wat wenselijk is, dan 
kan de gemeente aangeven wat haalbaar is.  

De Dorpsraad geeft aan dat hier bij de bewoners wel overeenstemming over is. Handhaving zou 
een effectief middel zijn om de veiligheid te vergroten. De politie bekeurt heel veel motorrijders. 
Is controleren op geluid een optie? 

� De gemeente zal dit nagaan. 
In het voorjaar is het misschien zinvol om een waarschuwingsbord voor motorrijders te plaatsen. 
Recentelijk zijn er acht eenzijdige ongevallen geweest langs de Waterlandse Zeedijk. Dit moet dan 
in overleg met de provincie gebeuren.   

• De resultaten van de snelheidsmeter worden overhandigd aan de Dorpsraad..   
 
8.  Rondvraag 

a. De Dorpsraad vraagt aandacht voor de Facebookpagina ‘Red de Dijk’. 

b. De Dorpsraad heeft een eigen website; www.dorpsraaduitdam.nl. 
 
9.  Vaststelling datum volgende vergadering en sluiting 
 De gemeente zal per mail een datumvoorstel doen voor de volgende vergadering. 
 Wethouder Bekhuis bedankt een ieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
 


