
1 
 

 
 

  

WAT WIE Status 

1. Aanvulling op agenda   

11-12-2017:   

Geen.   

30-10-2017:   

Mail naar wethouder Tuyp. Paul Over ruimte in Zorgcirkel. Zie WMO 

   

2-10-2017:   

Blij met invulling van werkgroepen met deskundige 
kennis. 

 Maarten de Vries voor WMO, Rona Speets 
voor Verkeer en Tinus Pannekoek voor 
Groen 

Aanwezig: Dirk Dijkshoorn en Witte Lous  Raadsleden Zeevangs Belang en Groen Links 

Aandacht voor woningbouw senioren in Oosthuizen 
door Zeevangs Belang 

Paul Verzoek wensen aan te geven. Stuk komt 
ook op onze website en op Facebook.  

   

12-6-2017:   

Aanwezig: Dirk Dijkshoorn  Raadslid Zeevangs Belang 

   

10-4-2017:   

Aanwezig: heren Buijs en Hempenius  Bewoners Westerkoogstraat 

Aanwezig: Jetty Voermans en Hans Carbaat  Bestuur Schooltje van Dik Trom 

Aanwezig: Witte Lous  Raadslid Groen Links 

2. Mededelingen secretaris/ingekomen stukken   

11-12-2017:   

Abonnement Dorpswerk opgezegd. Jeep  

Gemeente Kim Schilder welkom in de wijk. Nieuwe 
vrijwilliger, die in contact wordt gebracht met Tinie 
en Gerrit. 

Jeep Kim, Tiny en nieuwe vrijwilliger zijn bij elkaar 
geweest. Opzet van tasje wel ter discussie. Er 
zijn wel tasjes rondgebracht.  

Gemeente uitnodiging Vrijwilligersontbijt 27 
-1-2018 

 Nel en Herman gaan heen.  

Verslag Dag van de Transformatie 9-11-2017 Manon Jeep doorgestuurd en op website gezet. 

Verslag Seniorenraad 14-11-2017 Seniorenraad  

Gemeente subsidie 2018 wordt overgemaakt Jeep Voor 1 april terugkoppeling jaar 2017. 

Seniorenraad Cas Schilder Nieuwe adressenlijst. 

   

30-10-2017:   

   

Uitnodiging Shell rondleiding boringen Jeep 26-10-2017 om 18.30 uur en 19.30 uur.  

Gemeente 2e informatiebijeenkomst transformatie 
Sociaal Domein 9-11 van 9.00 uur tot 13.00 uur 

Jeep Manon Dijkshoorn gaat namens DR heen. 
Kan 2 workshops volgen. 

Zegelactie Plus gaat door. Op 7 november nieuw 
overleg.  

Jeep/Tinie Koster Paul Vreeswijk ondersteunt de nieuwe 
plannen.  

   

2-10-2017:   

Mail bewoner over plastic afval bij Plus en Groen 
binnen onze kern. 

Jeep Afval besproken met gemeente. Bewoner 
houdt het ook in de gaten. Groen gaan we 
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oppakken. Meerdere opmerkingen 
ontvangen. 

Dorpswerk NH  Wijzen op gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
Brief naar raadsleden over dorpen. 

Mail bewoner over foto zwanen op Facebook Jeep Paul i.o.m. Jeep antwoord gestuurd. 

Mail bewoner over overlast bij zwemmen Kerkebrug 
en vernieling. 

Jeep Wijkagent gaat contact met ons opnemen. 
Dit afwachten. Dit gemeld aan bewoner.  

Overleg 18 juli met Tinie, Emme en Marlies Koster 
over actie Plus voedselpakketten.  

Paul en Jeep Zie verslag. Als actie doorgaat in oktober 
verder overleg over organisatie.  

Brief gemeente 31-8-2017 Jeep Toekenning subsidie Winterfair conform 
begroting. ( € 2.026).  

Wijkraad Oude Kom wil bestuursvergadering 
bezoeken 

Jeep Aangegeven vergadering naar 2 oktober.  

Inloopbijeenkomst boringen 20-9-2017 Beets. Jeep Herman en Gerrit geven een toelichting.  
Let op subsidiemogelijkheden  verenigingen. 

Uitnodiging bijeenkomst Sociaal Domein 19-9-2017 Jeep Zie verslag Jeep.  

Gemeente Kim Schilder vrijwilligersmakelaar 
Op 3 oktober email ontvangen en Jeep heeft verslag 
gedaan van onze vergadering. Tiny moet aangeven 
welke hulp nog nodig.  

Jeep Vraagt om extra hulp voor welkom in de 
wijk. Gerrit geeft toelichting. Hulp van de 
mensen, die asielzoekers opvangen en deels 
hulp van DR.  

Uitnodiging Transformatie van het Sociaal Domein op 
9 november van 9.00 uur tot 13.00 uur 

Jeep Wie kan en wil heen?  

   

12-6-2017:   

Dorpswerk Noord-Holland jaarvergadering  16 mei in Sint Pancras 

Aanvraag subsidie 2018 ingediend 14 mei 2017 Jeep Bericht op 17-5 ontvangen.  

Wandelvierdaagse hoe verder. Jeep Zie e-mail van 29 april 2017.  

Afhandeling Kraaientuintje. Gebeld door Frank van 
Dijk. 
Aanpassingen gemaakt.  

Jeep Zal irritatie niet wegnemen. Kan niet veel 
meer doen. Advies om met Rennie op te 
nemen.  

Email Lidia Eeltink van Oude Kom Volendam. 
Wil een vergadering bijwonen. 

Jeep Antwoord dat ze op 12 juni welkom zijn.  
Afgemeld. Volgende vergadering.  

Gemeente welkomstasje voor nieuwe bewoners. 
Idee om ons DR te promoten. 

 
Paul 

Na overleg met Robert Swart is een flyer 
gemaakt. Tinie Kuyper verzorgt dit.  

Jaarverslag Seniorenraad 2016   

Camperplaatsen stand van zaken. Jeep/Dirk Dirk licht toe dat er nog niets bekend is. 
Nu met bouw mooi iets te combineren.  

Pakketten voedselbank voor eigen bewoners. 
Uitwerking en ideeën in juli/augustus oppakken.  

Jeep Verslag van gesprek met Emme Koster. 
Heeft geen contact meer opgenomen. 

Verzoek om gemeente te benaderen voor vissen in 
het park.   

Yvo Arie heeft een uitleg gegeven waar geen 
speld tussen te krijgen is.  

   

10-4-2017:   

   

Email van mw. Wijker vraag beamer en afwasmachine 
MFA. Mw Wijker geïnformeerd.  

Jeep Beamer komt er waarschijnlijk wel. 
Afwasmachine is voor de beheerder.  

V.v.K.k wordt Dorpswerk Noord-Holland  Fusie met Platform Dorpshuizen N-H 

V   

15 december bijeenkomst met gemeente over 
nieuwe werken. 

Paul en Jeep Gesprek met Rennie Groot en Hans de Vries. 
Verslag ontvangen.  
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Email bewoner over Kraaientuintje. Jeep Gemeente zou persoonlijk langs gaan. Is nog 
niet gebeurd. Email gestuurd. 

Bezwaar gemaakt tegen beschikking subsidie 
Koningsdag. Op 8-2-2017 hoorzitting n.a.v. bezwaar. 
Bezwaarschrift is afgewezen. Wel € 500 toegekend uit 
ander potje.  

Jeep Samen met VV Oosthuizen en organisatie 
Koningsdag. Paul en Jeep bij gemeente 
geweest om dit te bespreken.  

Bespreken brief over voorzitter met gemeente. Paul en Jeep Gesprek 18-1-2017 op gemeentehuis met 
wethouder, mw Groot en loco-secretaris.  

Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) sponsort 
initiatieven. Aanmelden voor 15 februari. 

Karin Meerdere voorstellen via e-mail. 

Gemeente Concept Visie Openbare Ruimte 
Bijeenkomst 27-2-2017. Paul is geweest.  

Paul Heeft visie kritisch doorgenomen en op- en 
aanmerkingen toegestuurd.  

Email Dorpswerk NH . Wordt besproken in GDO van 
11 april.  

Jeep “wat spreekt de dorpsraad af met de 
gemeente over de rol van de dorpsraad en 
over contact en samenwerking? 

Gemeente ( vrijwilligersmakelaar)verzoek om 
informatie clubs en verenigingen in kern.  

Jeep Verwezen naar oude gemeentegids van 
Zeevang. Mutaties indien bekend door 
geven.  

Brief ontvangen bewoners Westerkoogstraat over 
verdwijnen camperplaatsen. Contact opgenomen met 
Dirk Dijkshoorn. Geen reactie ontvangen.  

Jeep Bewoners vragen naar stand van zaken. Jeep 
zal contact opnemen met Dirk en actie 
ondernemen. Dirk gaat hier achteraan.  

Avondvierdaagse proberen van de grond te krijgen. 
Organisatie zou het wel weer willen doen. 

Paul en Jeep Rechtspersoon nodig. DR??? Jeep 
onderzoekt mogelijkheden.   

Pakketten voedselbank kerstactie binnen eigen 
gemeente houden. Paul heeft gesproken met Tinie 
Koster. Weinig blijk van waardering voor Tinie vanuit 
Voedselbank Purmerend.  

Paul 
 
Jeep 

Hoe bereiken eigen mensen i.v.m. privacy. 
Jeep gaat idee bij gemeente neerleggen of zij 
dan pakketten willen uitdelen.  

   

3. Aktielijst vorige vergadering vaststellen:   

11-11-2017: aktielijst 30-10-2017 Jeep Goedgekeurd. 

30-10-2017: aktielijst 2-10-2017 Jeep Goedgekeurd. 

2-10-2017: aktielijst 12-6-2017 Jeep Goedgekeurd. 

12-6-2017: aktielijst 10-4-2017 Jeep Goedgekeurd. 

10-04-2017: aktielijst 12-12-2016 Jeep Goedgekeurd.  

   

4. Penningmeester   

11-12-2017:   

We zullen het jaar met een klein positief saldo 
afsluiten. 

Nel Voor de volgende vergadering een financieel 
overzicht om te bespreken.  

30-10-2017:   

Geen bijzonderheden.  Aantal leden zijn wel benieuwd naar saldo. 
Suggestie is deze iedere vergadering door te 
geven, ook bij afwezigheid. 

2-10-2017   

Financieel verslag 2017 Nel, Paul, Arie Afspraak maken over vorm 
begroting/rekening. Vooraf in bestuur 
bespreken.  

   

12-6-2017:   

Nota flyers nog niet ontvangen. Jeep  Stuurt Robert bericht.  
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10-4-2017:   

Financieel overzicht 2016 Piet  Met hulp van zoon Hans.  

Wijziging Kamer van Koophandel penningmeester Jeep Is geregeld. 

Kascommissie 6-2-2017  Piet Door Henk Kastelein en Wim van den Anker 

Penningmeesterschap over naar Nel Piet Is per 10-2-2017 overgezet bij bank. 

Subsidie aanvraag voor 1 juni 2017 Jeep Vraagt na. Is niet gebeurd. Wordt geregeld.  

Opzet financieel verslag na vakantie Paul Nel, Arie, Paul  

5. Actiepunten werkgroepen   

A. Burgerinitiatief   

11-12-2017:   

Niets meer gehoord.  Jeep  

   

30-10-2017:   

Jeep heeft contact gezocht met een bewoner bij de 
speeltuin. Een afspraak maken lukt maar niet. 

 Bestuur is van mening niet meer actief 
benaderen.  

   

2-10-2017   

Helaas niets meer gehoord van bewoners De Wijzend Jeep Gaan niet meer actief achteraan, jammer. 

In GDO overleg melding dat het eenvoudiger kan.  Hans Schutt en 
Rennie Groot 

Niet meer alleen via de Dorpsraden, zie 
GDO.  

Voorstel bestraten bij steiger Raadhuisstraat om te 
kunnen vissen. Voorbeeld van een invalide 
besproken. 

Ans Nemen dit op met de gemeente.  

12-6-2017:   

Bijeenkomst 1 mei bij speelterrein De Wijzend met 
Jeep, 3 bewoners en 3 personen van de gemeente. 

 Afspraak is dat bewoners met wensen 
komen.Is niet veel mogelijk. Klein onderhoud 
wel. Wachten is op wensen van bewoners ( 
Martijn Verschoor).  

10-4-2017:   

Er zijn opnieuw contacten gelegd 2 buurtbewoners 
van plein/speelterrein bij De Wijzend 76. Op 1 mei 
bijeenkomst gemeente met bewoners en DR.  

Jeep Mw. Groot van de gemeente is op de 
hoogte. Eén bewoner gaat een schets 
maken, ander kijkt naar speeltoestellen. Jeep 
neemt contact op met gemeente uitvoerder.  

Mw Voermans en de heer Carbaat lichten toe bouw 
nieuwe schuur bij Dik Trom School. 
Inbrengen bij GDO en er is een afspraak met de 
gemeente gepland.  

 
 
Jeep 

Men vraagt of wij als DR dit plan willen 
ondersteunen als Burgerinitiatief. Akkoord. 
Jeep brengt GDO op de hoogte.  

B. Verkeer   

11-12-2017:   

Visplek parkeerplaats Raadhuisstraat gerealiseerd Gemeente  Frank van Dijk foto gestuurd. Eén bewoner 
niet blij. Door gemeente en DR bijgepraat. 

Overleg wordt gepland met school over nieuwe 
plannen rondom MFA. 

Paul In gesprek met Edgar Rorije 

Rapport aanpassingen rondom MFA. Paul geeft 
toelichting.  

Paul/Rona Naar belanghebbenden en Zeevangsbelang. 

Meindert , school en Zeevangs Belang akkoord.   Rapport is naar Tom Schilder (gemeente) 
gestuurd en in behandeling genomen.  
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30-10-2017:   

Rona heeft contact gehad met Tom Schilder. 
Inmiddels meerdere disciplines bij de gemeente 
betrokken en vele onderwerpen om huidige locatie 
van de MFA/OBS Koningsspil aan te passen.  

Rona/Paul Tom omarmt het idee dat de Dorpsraad een 
voorstel bij hem indient met een compleet 
plan, waarmee hij in de organisatie aan de 
slag kan. Wordt opgesteld. 

Bewoner verzakking bij Oosteinde 11 Fred Frank van Dijk gaat kijken, is verholpen. 

Scheuren in wegdek bij Seevancksweg 12. 
Vermoedelijk door zwaar bouwverkeer.  

Fred Gemeente Mark Wardenaar is op de hoogte.  
Kan er niets mee. In de gaten houden.  

Gemeente Tom Schilder  Tekeningen Verkeersplan 3 oktober 

Punten overleg zijn meegenomen en gaat een 
voorstel naar de politiek. 

Paul Overleg met Tom Schilder hierover. DR komt 
met voorstel en wat er moet gebeuren 

   

2-10-2017:   

Rona Speets stelt zich voor, kan vanuit haar oude 
werk bij de politie zich v.a. 1 juli jl. in werkgroep bezig 
houden.  

Rona Was verkeersadv. Politie tbv. gemeenten: 
Waterland, Edam-Volendam en Beemster & 
Zeevang. 

Bespreken Verkeersplan met gemeente 26-9-2017, 
lijst met 13-punten besproken met Tom Schilder, 
ambt. Verkeer Edam-Volendam. 
Omdat wij niet waren uitgenodigd kwam Tom langs 
om ons bij te praten, had concept rapport mee. 

Rona/Tom 
Schilder/Jeep/Paul 

Lijst aan Tom Schilder gemaild, tbv 
verwerking in en bespreking concept 
Verkeersplan Edam-Volendam 3-10-2017. 
Zeer nuttig en prettig overleg. 
 

Uitnodiging bespreken concept Verkeersplan 3 
oktober in PIUS X. 

Jeep Paul, Rona en Gerrit gaan heen. Nemen nog 
mee komgrens bij doorsteek en dan 50 km. 

Op 14 juni mail gemeente wegdek Seevancksweg. 
Nog steeds geen reactie of iets mee gedaan.  

Fred 15- juni bericht dat binnen 3 weken dit 
opgeknapt gaat worden. Inmiddels Fred 
gemeld dat klacht is afgehandeld. 

Parkeren bij oude school aangekaart. Fred Vgls gemeente geen overlast. Af en toe 
maar.   

Uitnodiging bijeenkomst Verkeersplan op 27-6-2017. 
Presentatie, verslag en agenda ontvangen. 

Gemeente Is 2e bijeenkomst voor verdere uitwerking.  
Fred en Jeep zijn geweest.  

Uitnodiging Verkeersplan 5 september laatste dag 
ontvangen.  

Jeep Geen afvaardiging. Jeep navraag welke zaken 
besproken zijn.  

Op 25 september overleg met school, Meindert en DR 
over parkeren en kruising. Parkeren school is een 
ramp en verkeer situatie moet verbeterd worden.  

Dirk Dijkshoorn Paul, Rona en Jeep aanwezig. Rona doet 
verslag van hetgeen besproken is. Wordt 
uitgewerkt. O.a. kiss en ride op groenstrook.  

Voorstel verwijderen bomen langs Koggehoorn i.v.m. 
slecht zicht Raadhuisstraat/N247 op verkeer vanuit 
Edam. 

Gerrit Voorkeur voor snoeien. Groen moeten we 
behouden. Meenemen rondje groen. 

12-6-2017:   

Uitnodiging opstellen Verkeersplan 17-5-17 PIUS X 
Jeep heeft gewezen op reeds toegestuurd rapport.  
Volgens Fred zijn ons rapport en later toegestuurde 
zaken bekend bij gemeente.  

Jeep  Fred en Gerrit zijn geweest. De heren Kant 
en Wessels waren ook aanwezig.  
Aanvullende informatie gekregen van ZVO 
en deze ook doorgespeeld. 

Meindert Otsen heeft gebeld over verkeer situaties 
bij MFA. Gevraagd om als DR aan te schuiven bij een 
te plannen overleg 

Jeep Goede zaak en toegezegd. Niets meer 
gehoord.  

Wegdek Seevancksweg nog niets mee gedaan.  Fred Aangekaart, maar gebeurd niets. Fred gaat 
weer contact opnemen.  

Gemeente bezig om stoep naar Prinsenstichting 
alsnog voor elkaar te krijgen.  

Dirk Als nieuwbouw klaar is zal komgrens worden 
verlegd.  
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10-4-2017:   

13-12-2016 email gemeente ( Tom Schilder) over 
klacht  
kruising Westeinde en Seevancksweg. Vraagt of meer 
klachten bekend zijn. 

Paul 22-12-2016 uitgebreid antwoord retour. 

Email 12-1-2017 Jan Kant over verkeer op Oosteinde. 
Gaat om zwaar landbouw verkeer. Op 1-2-2017 is een 
overleg met de gemeente gepland. 

Paul Op 24-1-2017 gesprek geweest met 
bewoners Kant en Wessels. Terugkoppeling 
naar gemeente Tom Schilder. 

Scheuren in wegdek Seevancksweg Fred Wordt aangekaart bij aannemer en 
projectleider. 

Actieplan verkeersveiligheid niet uitgezet in onze 
kernen. Vraag van Manon tijdens jaarvergadering. 

 Gemeente stuurt toelichting. Gaan eigen 
plan in maart voor alle kernen opstarten.  

Mail bewoner over vrachtwagens in dorp Paul Heeft dit meteen doorgespeeld naar 
gemeente.  

Auto’s geparkeerd bij school Fred Doorgegeven aan gemeente. 

Kruising en parkeren bij nieuwe school. Overleg 
geweest over veiligheid. Gemeente verwees naar DR. 

 Benaderd door Meindert. Komt overleg. 
  

   

C. Media ( website, Facebook)   

11-12-2017:   

Bericht gemeente kappen bomen in Oosthuizen. Tineke Manon op Facebook gezet.  

Berichtgeving Winterfair veel bezoekers Nel 3920 keer bekeken en 49 reacties. 

   

30-10-2017:   

Vergadering heeft helaas niet op Facebook gestaan.  Nel/Manon Aandachtspunt! 

   

2-10-2017   

Als maar aangeleverd wordt worden zaken op 
Facebook gezet. Idem mbt. website. Staat na 
aanmelding steeds snel op FB en website. 

Nel Per mail naar Nel die voor plaatsing zorgt. 
Kan actiever per onderwerp opgepakt 
worden 

12-6-2017:   

Vergadering had op Facebook gemoeten. Nel Volgende keer op letten.  

   

10-4-2017:   

Vergadering had op Facebook gemoeten.  Nel volgende keer.  

D. Glasvezel   

2-10-2017:   

Druk mee bezig. Start eind van het jaar in Kwadijk. 
Abonnement is goedkoper geworden.  

Yvo Eind 2018 ook Oosthuizen klaar.  
Nu wel aansluitkosten bij nieuw abonn.  

12-6-2017:   

Zo rond juni 2018 moet Oosthuizen glasvezel hebben.    

   

10-4-2017:   

Raadsleden Lijst Kras vragen naar stemming glasvezel Jeep Paul stuurt een reactie.  

OP 1-4-2017 nog niet voldoende aanmeldingen  Actie uitgebreid tot 1 mei 2017.  
Opmerking 11-4-2017 Dirk Dijkshoorn 
nagenoeg zeker dat het komt.  

E. AED   

11-12-2017:   
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Vorige week overleg met gemeente over onderhoud.  
Ook naar allemaal zelfde apparaten. Raad staat 
erachter. Zal een aanbesteding komen.  

Arie AED”s worden juridisch eigendom van de 
gemeente. In Volendam heel veel AED’s.  
 

Overleg met burgemeester over opleidingen.  
Eigen bijdrage is nu € 10.  

 Kosten via een subsidie aanvragen. 4 kasten 
gekregen van Vriendenloterij.  

Verzoek om overzicht van AED’s in Oosthuizen. Nel Arie levert kaartje en dan ook op website en 
Facebook.  

30-10-2017:   

Geen.  Arie afwezig, geen info ontvangen. 

   

2-10-2017:   

Uitnodiging overleg AED 5 september 2017. Arie doet 
verslag. Opleidingskosten worden niet betaald. 
Voorstel bijdrage door DR. Ligt nu voorstel bij college. 
Opzet standaard werkwijze voor Zeevang, Edam en 
Volendam, o.a. zelfde apparaten.  
 
 
Voorstel EHBO’ers uit Oosthuizen te betrekken bij 
AED. Idee is om net als Edam-Volendam de AED bij 
EHBO-ver. Onder te brengen. 

Gemeente/Arie 
 
 
 
 
 
 
Tinus 

AED Zeevang en EHBO Edam en Volendam 
zullen o.v.v. gemeente één organisatie gaan 
neerzetten qua reanimatie.  
DR kan dit niet “sponsoren” i.v.m. 
uitgangspunten subsidieverordening. Zorg is 
veel leden AED Oosthuizen weglopen i.v.m. 
zelf moeten bekostigen opleiding. 
Tinus geeft namen aan Arie door, die contact 
zal opnemen. 

Op 17-10-2017 start opleiding van hartslag.nu Arie  

12-6-2017:   

Subsidie wisselkast bij CWW niet gekregen.  
Voorstel indienen als burgerinitiatief. Valt er niet 
onder. 
Minder deelnemers opleiding door eigen bijdrage.  

Arie Aanvraag subsidie ingediend bij gemeente.  
Warder regelt opleiding zelf, maar voldoet 
niet aan normen Hartslag.Nu.  

Onderhoud is net te doen, maar aanschaf over 5 of 6 
jaar nieuwe apparaten vraagteken.  

Arie Tekort dit jaar € 1.320. Kan nog uit eigen 
middelen worden betaald.  

   

10-4-2017:   

Wisselkast aangevraagd bij CWW Arie  

Volgende week gesprek met gemeente over subsidie. 
€ 1.500 nodig.  

Arie Opleidingskosten nu zelf betalen. 
Vrijwilligers haken af.  

Oprichten werkgroep per kern voor onderhoud Arie Moeizaam. Nog maar bij 2.  

F. GDO   

11-12-2017:   

Agenda en notulen voor overleg 22-11-2017 Wim 
Schoenmaker 

Paul stuurt aanvulling bespreking Zegelactie. 
Andere DR zien veel bezwaren. 

Gemeente bericht nieuwe ophaler vuilcontainers Rennie Groot Containers worden weer goed terug gezet. 

Verslag GDO overleg 22-11-2017 binnen. Wim 
Schoenmaker 

Volgende vergadering 24-1-2018 in Hobrede. 

30-10-2017: Paul Geen bijz./geen vergadering geweest. 

   

2-10-2017:   

Verslag overleg 27 september 2017  Volgende overleg 22-11-2017 in Warder.  

Steun waarderingssubsidie Warder 
vrouwenvereniging jubileum 70 jaar 

Paul Voor een bijdrage van € 450 

   

Brief GDO naar Rabobank over sluiten pinautomaat. 
Hans heeft met dir. Rabobank gesprek gehad. 

Hans Schütt Namens alle Dorpsraden. Bericht Rabobank 
dat men zich aan het beraden is. Eisen i.v.m. 
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Suggestie wordt meegegeven voormalig 
gemeentehuis mee te nemen in zoektocht. 

springstof zijn aangescherpt, niet meer 
woningen boven automaat.  
Inbreng voormalig gemeentehuis wordt 
positief ervaren door Rabobank.  

Bijeenkomst GDO 27 september in Kwadijk. 
Toegelicht wordt verder: 
- Introductie Wonen Plus; 
- AED Zeevang (één organisatie) 
- Toekomstig opzet Burgerparticipatie 

 
 
 

- Voormalig gemeentehuis 
 
 
 

- WMO-raad 

Paul en Jeep Paul geeft korte toelichting. Zie verder 
verslag. 
Folder op FB. 
Zie: werkgroep AED. 
Breder trekken door bewoners bij betrekken, 
vraag is ‘hoe’ het potje makkelijker 
aangewend kan worden. Rechtstreeks 
indienen door de verenigingen en bewoners. 
Hans Schütt wordt niet blij van ‘rare 
discussie’ met Zorgverleners. Ondernemers 
Meindert (café) en Wim (Pizzeria) is gereed. 
Volgend overleg 22 november Warder. 
Kwadijk en Schardam willen terugkoppeling 
vanuit de Koepel. Rennie Groot zal dit terug 
melden. D.O. is in alle gremia aanwezig en 
hierdoor op de hoogte. 

Tussentijds verzoek van college accoord te gaan met 
verlenen subsidie Dik Trom ad € 10.000,00 

Wim 
Schoenmaker 

D.O. stemt hiermee in, ook andere DR. 

   

12-6-2017:   

Notulen overleg 11 april ontvangen.   Volgende vergadering 28 juni in Warder. 

Schooltje Dik Trom gaat verzoek om burgerinitiatief 
nader toelichten.  

 GDO gaat akkoord met een bedrag van  
€ 5.000. 

10-4-2017:   

Notulen overleg 13 december ontvangen.   Volgende overleg 21 februari in Beets. 

Activiteitenoverzicht Seniorenraad inbrengen Paul en Fred Aanvullen met onze activiteiten 

Notulenoverleg 21 februari ontvangen. Fred en Jeep Volgende overleg 11 april in Hobrede. 

G. WMO   

11-12-2017:   

Verslag WMO raad 11 oktober 2017 Seniorenraad Ans is secretaris van de WMO raad. 

Nieuw overleg gepland op 12 december 2017 Ans  

Verslag Dag van de Transformatie 9-11-2017 Manon Dank voor gaan en de terugkoppeling. 

   

30-10-2017:   

Koepel Sociaal Domein  Verslag overleg van 28 juni 2017 

Zeevangs Belang enquete woningbehoefte Paul Verzoek om in te gaan invullen, staat op 
onze FB en website. 

Huur zaal bij Zorgcirkel wordt waarschijnlijk opgezegd 
per 1-1-2018. Slechte zaak. In vorige vergadering door 
ons lid Piet Carbaat gemeld + ondersteunt door Ans. 
 

Paul Email naar wethouder. SBS’55 ook op de 
hoogte gebracht.  

Voorstel om nieuwe jaar bij Zorgcentrum te gaan 
vergaderen. Piet kan er dan ook bij zijn.  

 Wordt aangenomen. Ook minder kosten.  

   

2-10-2017:   

Positief is te melden dat Maarten de Vries deel 
uitmaakt van de werkgroep 

Ans  Voormalig directeur Zorgcirkel Waterland. 
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Persbericht over locaties voor woningen Seniorenraad Ook 2 locaties in Oosthuizen: Kraaienest en 
De Watering 

Bijeenkomst werkgroep Zorg 19 september 2017. 
Zie verslag Ans. 

Ans Verder aanwezig Yvo de Ruijg, Maarten de 
Vries en Piet Carbaat. Moeilijk contact met 
gemeente. Wij zijn met 4 personen goed 
vertegenwoordigd. 
Volgende bijeenkomst 14 november. 

Zorgen ivm voortbestaan recreatieruimte De 
Seevanck/Zorgcirkel. Slecht overleg over huur 
recreatieruimte tussen Zorgcirkel, Wooncompagnie 
en de gemeente. Inkomstenbron kan verdwijnen 
‘loket Ouder/kind’ ligt aan ten grondslag.  

Piet/Paul Zorgcirkel heeft de huur van de ruimte in De 
Seevanck per 1-1-2018 inmiddels opgezegd. 
Politiek is er ook mee bezig. Dirk stuurt 
info/brief naar Paul. D.O. stuurt e-mail naar 
wethouder Vincent Tuijp.  

WMO aanvragen gaan moeizaam Yvo/Ans Waterland werkt sneller en effectiever. Ans 
gaat achter werkbare model Waterland aan 
en gaan kijken of dit bekend is bij Edam-
Volendam. 

12-6-2017:   

Email Emme Koster over bouw seniorenwoningen in 
Oosthuizen. Heeft enquete ingevuld en navraag 
gedaan.  
Reacties op 26-4-2017 teruggekoppeld.  

Paul  Jeep heeft contact opgenomen met Dirk 
Dijkshoorn, Dorèthy van den Heuvel en 
Seniorenraad. Zie email van 29-4-2017.  

Project “Welkom in de wijk” . Nieuwe bewoners 
krijgen tasjes op 11 mei. Idee Paul print van 
homepage. 

Jeep Jeep is in overleg met Robert Swarts voor 
een flyer. Flyer is gemaakt.  

   

10-4-2017:   

GGZ Zaanstreek/Waterland suïcide preventie  Manon Is contactpersoon voor onze DR. 

Seniorenraad afdeling Wonen zoekt vrijwilligers Yvo Oproep binnen GDO. Onze Gerrit Kuijper 
heeft zich aangemeld. 

Op 31 januari gesprek met Maarten de Vries. 
Voorstel data overleg gestuurd. 

Paul 
Paul 

Maarten wil toetreden tot werkgroep.  
Moet nog datum geprikt worden. Pakken de 
overige leden op.  

Dick van Twisk blijft bij Zorgcirkel werkzaam Ans Qua organisatie een positief geluid.  

Jetty Voermans wordt voorzitter WMO Ans Jetty geeft aan tot nu toe de relatie met de 
gemeente moeizaam te vinden.  

H. Whatsapp groep Burgerwacht   

11-12-2017:   

Een paar aanmeldingen. Groep Facebook geen 
aandacht aan besteden .  

Karin  

   

30-10-2017:   

Rustig. Licht e-mails met de heer Fleury toe Karin Moet nu duidelijk zijn. Zou een keer langs 
komen.  

Op Facebook ook een Burgerwacht Oosthuizen Paul Is niet van ons. Uitzoeken wie hierachter zit. 

   

2-10-2017:   

Reactie heer Fleury op app Karin Is hier nog op gereageerd? 

Wordt teveel gereageerd op de app.  Karin houdt dit scherp in de gaten.  

Is rustig.  Karin Overlast komt niet bij de groep binnen.  

12-6-2017:   

Laatste tijd veel inbraken in dorp. Karin Heeft contact hierover met meldkamer.  
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10-4-2017:   

Op 14-2-17 presentatie wijkagenten jaarvergadering. Karin Wanda Allebes is wijkagent voor OHZ.  

Benaderd voor interview in Elsevier Karin Politie wil alleen met PR voorlichter en niet 
met wijkagent.  

I. Kerstactiviteit   

11-12-2017:   

Persbericht en Poster Winterfair Paul Zijn naar media gestuurd. 

Post it’s laten maken voor Winterfair Jeep en Paul Snel beslissen om op tijd klaar te laten zijn. 

Winterfair zaterdag en afblazen zondag Paul Geeft toelichting.  

30-10-2017:   

Nieuw overleg gepland met organisatie op 2-11.  Paul Winterfair is niet een onderwerp voor onze 
Dorpsraad. Nemen onze PR voor rekening. 

Navraag kosten blocnote en pennen voor attentie DR 
bij Winterfair.  

Yvo Etenswerk wordt het niet. Op 2-12-2017 
kerstboom opzetten.  

   

2-10-2017:   

Positief bericht binnen over verlenen van volledige 
subsidiebedrag. 

Paul € 2.026,00 is reeds overgemaakt op rekening 
D.O. (melding van penn. Nel). Organisatie 
loopt buiten de D.O. 

In april/mei, 27 juni en 21 juli nadere info verzoeken 
gemeente. Uitnodiging voor overleg 31 juli om 14.00 

Paul Laat dit in de commissie rondgaan. 
Moeizaam traject geweest.  
Meindert, Monica en Gerard zijn 
meegegaan. Goed onderhoud.  

Voorstel aanschaffen partytent Paul Wordt positief ervaren. Kan opgeslagen bij 
Herman. Nel en Karin gaan op zoek. 

Ideeën om als DR weer wat te doen.: 
O.a. plaatsen Kerstboom 
Karin en Nel weer als Kerstvrouw. 
Stand bemensen tijdens de Kerstmarkt/zondag. 

 Jeep stelt voor stamppot, soep wordt ook 
genoemd.  
Nemen Karin en Nel mee in volgend overleg 
over de kerstmarkt.  

12-6-2017:   

Aanvraag subsidie en begroting via e-mail gestuurd. Paul Mag niet via e-mail. Jeep per post gestuurd.  
Bevestiging ontvangst op 2 mei 2017. 

Aanvullende vragen ontvangen. Uitstel gevraagd. 
Paul heeft brief met aanvullende gegevens 
toegestuurd. 

Jeep  Men wijst toch op datum voor 1 juni. 
Jeep heeft origineel bij de balie afgegeven op 
29-5-17.  

In hoeverre is een evenementenverzekering 
verplicht?  

Dirk Niet duidelijk. Dirk vraagt na en Jeep vraagt 
na bij Paul.  

10-4-2017:   

Op 9 maart overleg Winterfair 2017. Wordt gehouden 
r.  op 10 en 11 december. Draaiboek en begroting zijn 
gemaakt. 

Paul Inbreng van DR zal minder zijn. Kosten flyer 
met uitnodiging jaarvergadering misschien 
wel door DR. Dan jaarvergadering misschien 
ook iets eerder plannen.  

J. Openbare ruimte   

11-12-2017:   

Rapportage Groen is naar gemeenteraad gestuurd. 
Motie ingediend door alle partijen. 

Paul Alle raadsleden staan erachter dat er een 
groenbeleid moet komen.  

Gemeente bij parkeerplaats Raadhuisstraat. Jeep Stukje is bestraat om te kunnen vissen.  

Overleg op 15-11-2017 met Frank van Dijk. Paul en Tinus Over rapportage Groen 
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Op 25-11-2017 met gemeente en raadsleden rondje 
door het dorp n.a.v. het rapport 

Gerrit en Jeep Er zouden werkzaamheden gedaan worden 
in december. Tot nu toe nog niets gebeurd.  

   

30-10-2017:   

Verslag schouw van 29 september en 6 oktober. 
Paul heeft rapportage aangeboden bij de gemeente, 
raadsleden en Frank van Dijk en Karst Bant.  

Tinus/Paul Met Paul, Tinus, Tineke, Fred en Gerrit.  
Zeer professioneel rapport, vooral door 
inbreng Tinus. 

   

2-10-2017:   

Waardering voor de komst van Tinus Pannekoek als 
deskundige binnen de werkgroep. 

 Was docent MBO-groen. Heeft inmiddels zijn 
kunde bij de voetbalver. getoond. 

Rondje Groen door het dorp op 29 september met 
gemeente (Frank van Dijk, opzichter en Cas Band, 
beleidsambt. groen). Is beperkt gebleven tot het Park 
en de MFA. Op zich belangrijk, maar rest v.h. dorp 
niet meegenomen. 
Op dit moment lijkt een ad hoc beleid te heersen. 

Paul/Tinus Tinus, Tineke, Fred en Paul. Tinus doet 
uitgebreid verslag.  
 
 
 
Er is geen onderhoudsplan voor groen. Zelfs 
geen beleidsplan. Tinus en Paul gaan voor 
Oosthuizen hier een aanzet toe geven. 

Voorstel rondje door het gehele dorp en voorleggen 
aan gemeente. Lijkt het nodige aan achterstand te 
zijn.  

Tinus Wordt vrijdag 6 oktober 2017 ingevuld. Alle 
zaken worden dan inzichtelijk gemaakt en 
richting Fr.v.Dijk gemeld en sneller opgelost.  

In november wordt begroting programmaplan 
besproken. Schouw voor die tijd maken.  

 Tineke stelt voor om eventueel in te spreken 
bij dat overleg. Paul, Tinus en Fred gaan dit  
uitwerken.  

12-6-2017:   

Schouw door park en achter de kerk op 11 april 2017. Fred en Gerrit En met Tinus Pannenkoek en Frank van Dijk 
van de gemeente.  

Melding aan gemeente schoonmaken 
oorlogsmonument. 

Fred Op 25 april is geheel opgeknapt. 

Melding slechte bermen bij Oosteinde Ans Heeft Fred doorgegeven aan Gemeente.  

   

10-4-2017:   

Op 27-1-2017 is een schouw uitgevoerd met 
gemeente. 

Gerrit, Fred en 
Paul 

Op verzoek van Frank van Dijk rondje 
gemaakt.  

Verloedering bosschage rondom voetbalvelden en 
tennisbanen.  

Paul Met gemeente opgenomen. Wordt 
opgepakt.  
Deskundige bewoner wordt hierbij 
betrokken.  

Camperplaatsen nog wel mogelijk te gebruiken.  Gerrit en Paul Bordjes zijn weg. Paul vraagt gesteld aan Dirk 
Dijkshoorn.  

Camperplaatsen Oosthuizen. 
Ook brief van bewoners Westerkoogstraat 

Paul Mogen s’avonds niet meer staan. Via Dirk 
Dijkshoorn andere informatie gevraagd.  
Bewoners wil dat camperplaatsen blijven.  

Bevrijdingsmonument ziet onverzorgd uit Gerrit en Fred Nemen dit op met uitvoerder gemeente 

De nieuwe bermen Oosteinde beschadigd Jetty  Gerrit en Fred geven dit door aan gemeente.  

   

6. Rondvraag   

11-12-2017:   
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Bewoner bij speeltuintje De Wijzend heeft DR 
benaderd over onderhoud.  

Nel Is de bewoner waar Jeep contact mee heeft 
gehad. Nel de bewoner verwijzen naar Jeep. 

Is de mishandelde slechtziende man al bezocht? Gerrit Nee, initiatief ligt bij hem.  

Betonnen voet kerstboom moet ergens anders heen. Paul Opties Vroom, gemeente werf. 
Jeep navraag gemeente. Wil men niet.  

Wil volgend jaar werken aan meer naamsbekendheid 
voor onze DR. 

Paul Voorstel is om o.a. op de braderie te gaan 
staan.  

Alle DR leden en werkgroep leden worden bedankt 
voor hun inzet. 

Jeep Ieder ontvangt een kleine attentie.  

30-10-2017:   

Veel dode vissen in de zomer in de sloot. Gemeente 
reageerde traag na melding. 

Herman Vissen verwijderd. Gaat om waterinlaat 
tijdens hevige regenval ivm zuurstof.  
Brief klager naar F.v.Dijk 

Vergadering Werkgroep Zorg uitgesteld. 
Verzoek om duidelijk doelen te stellen. 

Paul Yvo wil toch eerder bij elkaar en is het met 
Paul eens.  

Vraag mogelijkheden gelden voor opknappen bij 
volkstuinvereniging. 

Tinus Burgerinitiatief?? Paul geeft e-mail van 
Rennie door.  

   

2-10-2017:   

Start sloop werkschuur Dik Trom op 20 oktober. Gerrit Wie helpen wil is welkom.  

Pomp bij tennis/voetbal niet voldoende capaciteit Arie  Nemen dit op met de gemeente.  

Verzakking weg naar Hobrede  Herman Kunnen we niets aan doen. Is HHRS.  

Voorstel om op 19.30 uur te beginnen. Erg late 
vergadering.  

Yvo Jeep licht toe. Veel overleggen, bewust 
vergadering verschoven. Volgende keer 
minder tijd nodig.   

Vraag aan Dirk stand van zaken camperplekken  Paul Loopt, misschien 2 ondernemers, die er iets 
mee willen gaan doen. Paul vraagt wel 
aandacht voor verschil in gebruik tussen 
onze landelijke en de stedelijke plekken 
Edam-Volendam. 

   

12-6-2017:   

Vraag over parkeerproblemen bij MFA Herman Jeep verwijst naar het nog te plannen 
gesprek.  

Het gemaal bij Schardam is geopend. Dirk Indrukwekkend.  

   

10-4-2017:   

Bij vergaderingen banner DR neerzetten Arie Is bij Paul. Opslag bij Meindert??? 

Mogelijkheid aanleg bootjes bij galerie Herman Zijn al mee bezig geweest. ZVO niet mee. 
Moeten nog bekijken wat mogelijk is. 

Geconstateerd dat veel fietsen beschadigd worden bij 
bushalte. 

Herman Melden bij politie. Bij meerdere meldingen 
misschien actie.  

   

7. Vergaderdata 2017   

11-12-2017:  Piet, Ans en Tineke niet aanwezig.  

30-10-2017:  Piet, Nel, Arie en Ans niet aanwezig. 

2-10-2017:  Iedereen aanwezig. 

12-6-2017:  Ans, Paul en Gerrit op vakantie.  

10-4-2017:   
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Data vergaderingen 2018. 22-1, 12-2 
(jaarvergadering), 26-3, 24-6, 17-9, 29-10 en  
10/17-12. 7 mei niet mogelijk MFA. Zal wel DE 
Seevanck worden.  

Jeep 22-1, 26-3, 24-6, 29-10 in De Seevanck 
12-2 jaarvergadering in Cafe Seevanck 
17-9 en 17-12 in MFA. Voor mei nog een 
datum plannen.  

   

Jaarvergadering 14 februari 2017  In cafe Seevanck.  

Aanwezig 30 personen  Raadsleden Dirk Dijkshoorn, Witte Lous 

Presentatie Arie Kastelein over AED. 
Presentatie wijkagent met veiligheidscoördinator 
gemeente.  

 Gemeente Rennie Groot en Stephan 
Walther, (veiligheidsambtenaar) en 
wijkagent Wanda Allebas. 

Kascommissie Wim van den 
Anker en Henk 
Kastelein 

Akkoord. Penningmeester déchage verleend. 
Nieuwe commissie Wim en Henk nog 1 jaar. 
Reserve: Arjan Ossebaar.  

Voorstel om na jaarvergadering extra vergadering Paul en Jeep Akkoord. In verband met bespreken 
financieel overzicht en begroting voorstel 
extra vergadering voor de jaarvergadering. 

 


