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1. Geen opmerkingen notulen vergadering 2021, bij deze vastgesteld. 

2. Jaarrekening: balans iets afgenomen ivm borden landschapspeil, griffierskosten en lagere 

subsidie. Al ge-akkordeerd door de kascommissie leden. Truus gaf aan als advies de 

bankkosten via clubactie Rabobank terug te verdienen, zoals ook het dorpshuis dit heeft 

gedaan. Geen opmerkingen vanuit bewoners en hierbij goedgekeurd. 

3. Dijkversterking: 

a. Dorpsraad is nog in gesprek over de inrichting. In email van jl belangrijke punten al 

aangegeven, zoals monitoring damwand lange termijn. 

b. Twan vroeg over beschikbaarheid data metingen. Dorpsraad heeft gevraagd om 

terugkoppeling resultaten aan individuele bewoners, en zal dit herhalen. Advies is 

daarnaast aan individuele bewoners hiervoor de Alliantie te benaderen voor 

individuele metingen. 

c. Impact vertraging Durgerdam besproken, momenteel geen indicatie dat er een 

impact is voor de oplevering van Uitdam. 

d. Afronding individuele uitvoeringovereenkomst met dijkbewoners was gepland door 

Alliantie in juli. 

e. Babs opperde een binnendijkse trap in te plannen voor de kerk in oognemend de 

mogelijke toekomstige functie van dorpshuis. 

f. Jaap de Koning kaart aan dat de binnendijkse trap ten noorden van het dorp dichter 

bij het dorp dient te komen. Hiervoor hebben meerdere bewoners Rinse al ge-

emaild. Ratio van huidige planning is uitgelegd. Advies is een werkgroep op te richten 

door bewoners Noord om gezamelijk bezwaar te maken bij Rinse. De locatie van de 

zuidelijke publiekstrap is ook besproken, waartegen uiteindelijk minder bezwaar 

tegen was. 

g. Vraag is wat de planning is voor het strand Uitdam. Wordt in vervolgvergadering met 

de Alliantie en/of Europarcs nagevraagd. 

h. Huur steigers: Jeroen geeft aan dat dorpsraad bezwaar heft gemaakt, en adviseert 

individuele bewoners hier scherp op te zijn in gesprekken met de Alliantie. Advies 

vanuit bewoners is om individuele huurovereenkomsten te voorkomen. 

4. Europarcs 

a. Update convenant mbt overleg Gemeente/EP/Dorpsraad. Nog steeds niet getekend 

door Geemeente (staat ong 1 jaar uit). Dorpsraad is echter in overleg met EP, over 

bijv. de trekkershutten, de zeilschool waarbij de dorpsraad wederom bezwaar heft 

aangemaakt tegen gewijzigde vergunning, wat in sept voorkomt. Voor hulp Rieneke 

Neppelenbroek heeft de dorpsraad de stichting behoud waterland een donatie 

gegeven, oproep aan bewoners dit ook te doen voor al de geboden steun: 

https://stichtingbehoudwaterland.nl/index.php?option=com_jdonation&view=d

onation&campaign_id=2&Itemid=114 
b. In en uitrit: nieuwe locatie meer noordelijk geplaatst na overleg, en wordt een enkele 

weg. Wel komt er een nood op/afrit zuidelijker. 

c. Gesprekken ínpakken in het groen wordt vervolgd na oplevering dijk. 

5. Verkeer 

Overleg met dorpsraad (kernraden) is de afgelopen Jaren verwaterd, Twan gaf aan dat de 

werkgroep verkeer dit ook zo heeft ervaren. Voor de inrichting van de weg ten zuiden van 

het dorp wordt door Willem Vrijlandt in een werkgroep Landelijk Noord aandacht gevraagd. 

https://stichtingbehoudwaterland.nl/index.php?option=com_jdonation&view=donation&campaign_id=2&Itemid=114
https://stichtingbehoudwaterland.nl/index.php?option=com_jdonation&view=donation&campaign_id=2&Itemid=114


Voor landelijk Noord wordt de dijkweg als belangrijke toegangsweg beschouwd, wat een 

tegenstrijdig belang is met Uitdam. Willem riep bewoners op hierin deel te nemen. 

Herinrichting na oplevering dijk wordt een volgend moment om de inrichting van de weg mbt 

(zwaar) verkeer weer aan te kaarten. Jeroen geeft aan dat huidige werkzaamheden kans 

bieden voor plaatsen glasvezel en begreep vanuit gemeente dat hiervoor iemand wordt 

aangewezen. 

6. Dorpshuis update. Stuurt Marije. Bijft op huidige locatie tot eind Augustus kosteloos. 

Onderhandelingen met kerk zijn gestart. Struikelpunt is overkant wel/niet verkopen. 

Gesprekken met notaris mbt bestuursstructuur. Monumentstatus. Architect. Na 

zomervakantie terugkomen over financiering en hulp (nieuwe bestuursleden). Huidige locatie 

wordt een woning, gemeente heeft aangegeven de bestemming te willen wijzigen hiervoor. 

7. Windmolens. Bores heeft hier aandacht voor namens de dorpsraad; initiatieven Amsterdam 

ligt Uitdam buiten primaire zoekgebieden (alleen reserve zoekgebied. Truusje heeft de 

laatste status van de Nes toegelicht, waarbij de onduidelijke situatie van de Nes aangekaart 

is. 

8. Rondvraag: Waterland Ongezouten. Angeda ijsselmeergebied 2050, iniatief provincie & 

gemeenten rond Ijsselmeer te gaan samenwerken. Vraagstuk is betrokkenheid bewoners, 

burgermeester Waterland heeft hiervoor dorpsraad benaderd. Artistieke, creatieve mensen 

gezocht, voor een week op gedeelte dijk. Planning is eind September live. Vrijwilligers 

worden gevraagd zich voor vrijdag bij Ineke te melden. Brochure zal door dorpsraad 

verstuurd worden. 

9. Complimenten voor de nieuwsbrief aan Babs. En voor de rookdag aan de rokers en de 

organisatie. 

10. Ook de dorpsraad zoekt nieuwe leden en kan zich hiervoor melden. 

 

 


