WAT
1. Aanvulling op agenda
28-1-2019:
Afbericht van Arie en Ans. Aanwezig: Cees Platteeuw
Paul introduceert Evert Hogenes voor het bestuur en
met name voor functie van voorzitter.
Jeep verzoekt mede bestuursleden mee te denken
aan de zoektocht naar een andere secretaris.
Jeep geeft aan problemen te hebben met emailadres
van de Dorpsraad en heeft computer na laten kijken.

WIE

Status

Jeep

Van Yvo en Piet geen afbericht.

Komt ook stukje in De Uitkomst. Regelt Paul.
Kosten € 400. Gehele pagina.
Moet een andere computer komen. Is dus
even uit de lucht.

1-4-2019:
Aanwezig Cees Platteeuw, Maarten de Vries, Henk
Kastelein en Witte Lous.
Ook aanwezig Evert Hogenes, Tineke Reus en Wilma
Kersbergen. Zij zijn gevraagd om taak van voorzitter
en secretaris over te nemen.

Zij willen dit gaan doen. Afgesproken dat
Jeep met alle drie om tafel gaat om
afspraken te maken wie wat gaat doen.

27-5-2019:
Afwezig: Nelly, Arie, Gerrit, Ans, Karin en Tineke.
Aanwezig: Fred, Herman, Kees, Tinus, Jeep, Evert,
Wilma en Celine Biersteker van het SMD.
16-09-2019:
Afwezig: Jeep, Kees, Nelly en Piet.
Aanwezig: Evert, Herman, Gerrit, Tinus, Fred, Arie,
Karin, Ans, Tineke en Wilma
28-10-2019:
Afwezig met bericht: Arie en Tineke
Aanwezig: Evert, Nelly, Fred, Ans, Karin, Jeep,Tinus,
Kees en Wilma.
Brief Tinus aan D.R. aktie ondernemen groen.

Dirk Dijkshoorn en Witte Lous als raadsleden

Tinus

9-12-2019:
2. Mededelingen secretaris/ingekomen stukken
28-1-2019:
Vrijwilligersmakelaar
Gemeente doorgegeven
bestratingswerkzaamheden.
Jaarverslag secretariaat 2018

Jeep

Zijn niet geweest.
Zijn in december en januari uitgevoerd.

Jeep

Op een kleine opmerking na akkoord.

1-4-2019:
Uitnodiging CDA bijeenkomst in Katwoude met als
thema “Landbouw of water”.

Jeep

Evert is namens DR geweest. Was zo druk
dat mensen weer weg moesten.
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Email Emme en Tinie Koster met vraag over
toekomstige woningbouw in Oosthuizen.

Jeep

Email mevrouw Bakker over afvalbakken en rotte
plekken brug De Wijzend.
Foto gemaakt trottoir en bomen Biermanstraat.
Doorgestuurd naar Frank van Dijk.

Jeep

Gemeente email dat collega’s van sociale zaken iets
willen komen vertellen over buren hulp, mantelzorg.
Email over creëren vitale ontmoetingsplekken in ons
dorp.

Paul

Email bewoner foutje adres AED op flyer

Jeep

Email Paul en Rona

Iedereen

27-5-2019:
Email Celine Biersteker (sociaal werker gemeente).

Jeep

Uitnodiging overleg speelterreinen Waterrijk door
BPD Ontwikkeling. Contactpersoon Waterrijk
mevrouw N. Hooijer. Komt vervolg gesprek.
Celine heeft duidelijk uitgelegd wat het SMD
allemaal voor de bewoners van gemeente
Edam/Volendam kan doen.

Jeep

Paul

Jeep

Uitgenodigd om op onze jaarvergadering te
komen waar de wethouder de actuele stand
van
zaken komt vertellen.
Doorgestuurd naar Frank van Dijk
(gemeente). Wacht op terug koppeling.
Vrouw gevallen en door bomen niet langs
met wagen. Bericht van gemeente dat het
wordt opgeknapt en bomen wellicht worden
verwijderd na overleg met bewoners.
Jeep heeft ze uitgenodigd voor de volgende
vergadering.
Gaat in overleg met gemeente en provincie.
Volgens ons wordt er door organisaties en
verenigingen al voldoende binnen ons dorp
gedaan. Dus geen interesse.
Burg. Steertstraat staat alleen B moet 1B
zijn.
Bedankje voor bloemen en cadeaubon.

Schuift 27 mei aan om iets te vertellen over
SMD
Afspraak 30-4-2019 om 17.00 uur.
Aangegeven aan bewoners mogelijkheid
burgerinitiatief.
SMD adres wijksteunpunt Edam
09.30 – 12.00 uur bereikbaar

16-09-2019:
Klacht Dhr. H. Jongens

Fred

Enquete vrijwilligers

Jeep

28-10-2019:
Paul Mobron/Bill Kaandorp

Wilma

Aansprakelijkheidsverzekering Dorpsraad.
Adres wijziging.

Jeep
Jeep
Jeep
Wilma
Wilma
Wilma

Goedgekeurd.
Goedgekeurd.
Goedgekeurd.
Goedgekeurd
Goedgekeurd

Klacht is de volgende dag opgelost door
Gerrit en Fred.
Heeft Jeep ingevuld namens de dorpsraad.

9-12-2019:
3. Aktielijst vorige vergadering vaststellen:
28-1-2019: aktielijst 10-12-2018
1-4-2019: aktieijst 28-1-2019
27-5-2019: aktielijst 1-4-2019
16-09-2019: aktielijst 27-05-2019
28-10-2019: aktielijst 16-09-2019
9-12-2019: aktielijst 28-10-2019
4. Penningmeester
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28-1-2019:
Financieel overzicht 2018 en begroting 2019

Nel en Jeep
Jeep

Is na een paar vragen en opmerkingen
akkoord.
De heren Hempenius en Van den Anker
Verantwoording 20 maart 2019 toegestuurd.

1-4-2019:
Brief Regiobank tariefswijziging zakelijke rekening

Jeep

Gaat van € 5,75 naar € 9,50.

27-5-2019:
Rekening nieuwe e-mail Levers

Jeep

Nel betaald begint juni.

Nelly

€ 878,89

Rona

Vervolg overleg is 28 februari en daar is Rona
ook nog bij.

Jeep

Rona en Tinus niet aanwezig. Zie verslag.

Jacco Mak

Tinus, Cees en Jeep gaan 3 april heen.
Inloopavond 17 april 2019.
Bloembakken komen niet terug en geen
belijning meer. Gewezen is nog op slechte
verlichting en verzoek om 30km zones.
Gemeente gaat snelheidsmeters plaatsen en
afhankelijk van de resultaten passende
maatregelen nemen.
Doorgestuurd naar gemeente de heren
Schilder en Kaars
Melding doorgegeven voor de boa’s

Regelen kascommissie
Voor 30 april kort verslag DR en samenstelling
bestuur naar de gemeente.

Nel

16-09-2019:
Penningmeester was afwezig.
28-10-2019:
Saldo rekening
9-12-2019:
5. Actiepunten werkgroepen
A. Verkeer
28-1-2019:
Overleg geweest met gemeente over MFA en de
kruising aldaar.
1-4-2019:
Overleg 27-2-2019 met gemeente over situatie
rondom MFA.
Gemeente wil het plan nog met ons bespreken.
Email naar gemeente over belijning en bloembakken
Biermanstraat. Meerdere reacties op en na
jaarvergadering.
Vanuit DR ook verzocht om trottoir nog een stukje
door te trekken. Wordt voorgelegd aan
verantwoordelijke uitvoerders van de gemeente.
Verkeerborden Raadhuisstraat een richtingsverkeer
niet meer aanwezig of onduidelijk.
Staat al tijden een aanhanger in de
Westerkoogstraat
Weg tussen Oosthuizen en Hobrede heel slecht.
Gebeurd niets door HHRS. Raadslid mevrouw Van
Raay geeft aan dat er pas in 2021 grootonderhoud
zal plaatsvinden.
Jeep stelt voor om als DR ook een brief te schrijven.

Jeep

Jaarvergadering
Jaarvergadering
Jaarvergadering

Jan Frikkee meldt al contact opgenomen te
hebben met HHR. Slechte zaak. Mw van Raay
lid van bestuur Waterschap zal zaak
nogmaals aankaarten. Ze heeft vragen
gesteld.
Akkoord. Vragen om tijdelijke oplossing en
Dorpsraad Hobrede erbij betrekken.
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Vraag waarom worden alleen de doorgaande wegen
gestrooid.

Jaarvergadering

Buurtbewoners klagen over vrachtwagens op
Oosteinde /Warderpad. Gemeente wil met en
inrijverbod komen. Duurt erg lang.
Tijdens jaarvergadering ook naar voren gebracht en
brieven ontvangen, die naar gemeente zijn
verstuurd.

Jeep

Cees Platteeuw biedt aan om zich in te zetten voor
de Werkgroep Verkeer.
27-5-2019:
Email van Mw van Raay antwoord op vragen over
onderhoud weg naar Hobrede.
Onderhoud ook bevestigt bij de heer Jan Frikkee.
Flyer inloopavond MFA 17-4-2019 om 19.00 uur
Uitnodiging bespreken opmerkingen n.a.v.
inloopavond MFA.
Bericht van 2 bewoners van Oosteinde over
parkeren bus van een buurman. Eén van deze
bewoners krijgt geen antwoord of reactie van de
gemeente.
Antwoorden op vragen over Verkeer Warderweg.

Via Tinus van Ewout Schurink. Jeep vraagt na
wat we het beste kunnen doen. Vraag
neergelegd bij gemeente.
Via Tinus van Ewout Schurink. Jeep vraagt na
wat we het beste kunnen doen.
Opgenomen met raadslid Dijkshoorn, die
vragen heeft gesteld. Cees Platteeuw dat
sommige verkeerssituaties best moeilijk op
te lossen zijn.
Zijn wij erg blij mee.

Jeep
Jeep
Jacco Mak
Jacco Mak

Gaat dit jaar onderhoud plaats vinden.
Overleg met DR Hobrede niet meer nodig.

Uitnodigen Tom Schilder voor gesprek.

Kees

Is door meerdere DR leden bezocht.
Is op 9 mei om 16.00 uur. Cees en Tinus gaan
heen.
Kunnen eigenlijk niets mee. Is iets tussen
buren. Wel aangekaart bij gemeente en
vooral omdat bewoner geen reactie krijgen
en wij daarom benaderd worden.
Antwoord is door Dirk doorgestuurd naar
bewoner S en door ons naar bewoner P.
Bespreken punten met nieuwe werkgroep.

16-09-2019:
Verkeersplan omgeving MFA

Kees

Volgende vergadering meer hierover.

28-10-2019:
Verkeer Seevancksweg

Fred en Kees

Brief naar de burgemeester.

Kees

Fred en Kees hebben gesprek gehad bij Kees
thuis met ambtenaar verkeer i.v.m. zwaar
verkeer. Viel niet te praten met die man.
Kees stelt concept op voor de brief.

Jeep

Dirk Dijkshoorn

9-12-2019:

B. Media ( website, Facebook)
28-1-2019:
Vergadering stond op Facebook. Volgende keer nog
iets eerder.
1-4-2019:
Email dat Pixel Webdesign Webcrafters wordt.
Besproken met Arjan Levers. Emailadres komt op € 5
per maand.
Gaan akkoord met de extra kosten. Jeep regelt het
met Arjan Levers.

Nel

Jeep

Gesproken met Martijn. Kosten zouden dat
aanzienlijk hoger worden. Na overleg blijft
prijs voor kosten website hetzelfde. Voor
emailadres contact opnemen met Arjan
Levers.
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27-5-2019:
Aanmeldingen via contactformulier website werkt
niet meer.

Manon Dijkshoorn

Jeep heeft probleem doorgestuurd naar
Martijn Verschoor. Gerepareerd.

Jeep

Zet de nieuwe samenstelling op de website.

16-09-2019:
Geen bijzonderheden.
28-10-2019:
Evert en Wilma moeten nog even stukje schrijven
voor op de website.
9-12-2019:
C. AED
28-1-2019:
Goed om te weten waar alle AED’s staan. Ook
discussie over opleidingen.
1-4-2019:
Rustig geweest. Geeft aan dat er verschillende
tarieven worden gehanteerd bij de cursussen.
Men zet in op jongere deelnemers.

Arie is er niet om laatste informatie te
geven.

Arie

Deze uitleg is ook naar GDO verstuurd n.a.v.
vragen uit GDO vergadering

27-5-2019:
Geen bijzonderheden.
16-09-2019:
AED in Middelie nog gebruikt tijdens de
Zeevangsloop de dag ervoor 15-09.
€500,00 geschonken door SBS 55+

Arie

28-10-2019:
Arie niet aanwezig.
9-12-2019:
D. GDO
28-1-2019:
Overleg 23 januari 2019. Verzoek om
burgerinitiatief.
Speeltuinen beleid is er nog steeds niet. Ook
gemeente gaat stappen ondernemen in de
klimaatmaatregelen.
1-4-2019:
Verzoek Beets en Oosthuizen bijdrage voor
Vrouwenclub en organisatie kindermiddag.
Agenda vergadering 27 maart 2019
Aanpak Jong Platteland in NH.

Fred en Jeep

Jeep doet kort verslag. Zie notulen. Volgend
overleg 27 maart 2019 in Edam.
Zie email met toelichting door Jeroen
Besseling (gemeente).

W. Schoenmaker

DR Oosthuizen gaat akkoord.

W. Schoenmaker
W. Schoenmaker

Zie verslag GDO en toegestuurde
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Men vraagt per kern om 2 jonge bewoners aan te
dragen.
Aanvraag Oosthuizen (tuinvereniging) en Kwadijk
voor gehele dorp bijdrage uit potje Burgerinitiatief.
Rennie Groot hield prima betoog voor onze
tuinvereniging.
Verslag GDO vergadering 27 maart 2019
27-5-2019:
Begroting aanvraag Kwadijk.
Voorstel honoreren aanvragen Kwadijk en
Oosthuizen (tuinvereniging).
Uitnodiging jaarvergadering DR Warder.
Uitnodiging GDO vergadering 22 mei.

16-09-2019:
Uitnodiging GDO vergadering 25 september
28-10-2019:
GDO 25 september in Hobrede.
Uitnodiging GDO vergadering 27 november in
Warder.

W. Schoenmaker

W. Schoenmaker

Rennie Groot
W. Schoenmaker
W. Schoenmaker
W. Schoenmaker

presentatie. Wordt lastig om 2 jongeren te
vinden is onze mening. Jeep zal reactie
sturen.
Was vlak voor de vergadering binnen
gekomen. Meerdere DR willen begroting van
de kosten van Kwadijk. Binnen een week
moet de DR hierover een reactie sturen.
Volgend overleg 22 mei in Hobrede.

Beets stelt een lager bedrag voor.
Voor Oosthuizen akkoord en Kwadijk bedrag
voorgesteld van Beets. Alle DR akkoord.
Maandag 13 mei.
Evert gaat heen. Zeer nuttige vergadering
zie verslag.

W. Schoenmaker

Evert en Fred gaan, Wilma is reserve.

Evert en Fred
W. Schoenmaker

Was langdradige vergadering.
Kees en Wilma gaan.

Paul.

Had niet gehoeven. In jan/febr wordt de
werkgroep WMO wordt opgestart.

9-12-2019:
E. WMO
28-1-2019:
Paul is bij Maarten de Vries en excuus aangeboden
dat we niets van ons hadden laten horen.
1-4-2019:
Notulen Seniorenraad 15-1-2019
Notulen Koepel Sociaal Domein 12 december 2018
en 30 januari.
Tijdens jaarvergadering situatie van een bewoner
aangekaart. Casemanager WMO inschakelen?

Jeep/Ans

Vraag wat verwacht de DR van Werkgroep Wonen
met betrekking tot de plannen van bouw woningen?
Heeft betrekking op ouderen met een kleine beurs
en bepaald vorm van zorg/bescherming nodig heeft.
Noodzaak is groot om dit z.s.m. aan te kaarten.

Maarten de Vries

Op 16 april is overleg Seniorenraad met
Wooncompagnie.

Gerrit

Ans is gestopt als secretaris van de WMO
raad.
Ans is van die casus op de hoogte. Wil geen
gebruik maken van hulp. Indien situatie
verslechtert aankaarten bij huisarts en
Zorgcirkel. Jeep heeft bewoner geïnformeerd
Is naar onze mening nog geen rekening met
deze doelgroep gehouden tijdens
raadsvergadering en presentatie tijdens
jaarvergadering.
Maarten zet voor eind april hier iets over op
papier.
Vraagt of Maarten/Ans ook kunnen
aanschuiven.

27-5-2019:
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Notulen Koepel Sociaal Domein 27 februari en 27
maart 2019.
Notulen Seniorenraad 19 maart 2019.
Jaarverslag 2018 Seniorenraad.
16-09-2019:
Seniorenplannen Watering en woningen
Kraaiennest.
28-10-2019:
Wachtlijsten langer dan 6 weken.

Cas Schilder
Cas Schilder
Cas Schilder

Dirk

Afgesproken is om de stukken alleen door te
sturen naar werkgroepleden WMO
idem
idem

Wilma heeft iedereen de plannen via de mail
gestuurd.

Ans

9-12-2019:
F. Whatsapp groep Burgerwacht
28-1-2019:
Gaat prima, jammer dat er te veel commentaar
wordt gegeven.
1-4-2019:
Weer nieuwe aanmeldingen binnen.

Karin

Karin/Jeep

27-5-2019:

Geen bijzonderheden.

16-09-2019:

Geen bijzonderheden.

28-10-2019:

Karin

24 september Whatsapp overleg, niet
geweest.

Paul, Nel, Karin

Geen sfeer. Volgende keer in MFA.

Fred

Zie antwoord Fred.

Wilma

Zodra de plannen voor de winterfair
concreet zijn krijg ik berichtje van Gerard.

28-10-2019:
Zaterdag 30 november wordt de boom geplaatst

Karin

Onduidelijk of winterfair nu 1 of 2 dagen is.

Wilma

Wie kan helpen graag om 10.30 uur
aanwezig zijn op gemeenteplein.
Mailtje sturen aan Gerard.

9-12-2019:
G. Kerstactiviteit
28-1-2019:
Nog een korte evaluatie van de laatste Winterfair.
1-4-2019:
Niet behandeld.
27-5-2019:
Fred informeert bij Karin naar kerstactiviteiten.
16-09-2019:
Winterfair is initiatief van de winkeliers.
Contactpersoon is Gerard Stokman.
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9-12-2019:

H. Openbare ruimte
28-1-2019:
Tinus gaat met Frank van Dijk weer een rondje
maken.
Zie verslag over afspraken Groen na overleg met
gemeente.

Tinus

Men wil de boomgaard serieus aanpakken.

Tinus

Met Frank van Dijk en Sjoerd Boers.

1-4-2019:
Snoeiwerk boomgaard bij kerk. Zie de foto’s.

Gerrit

Email gemeente enquête speelterreinen

Rennie Groot

Email naar gemeente over tegel en bomen trottoir
Biermanstraat.
Opmerking over baggeren sloot en maaien
Opmerking of wel eens gedacht is aan verlichting in
het park i.v.m. scholieren
Bomen Steertstraat staan nog in de weg.

Jeep

Wachten is op drainage en ophogen. Tinus
neemt dit met Frank van Dijk op.
Doorgestuurd naar DR leden. Zijn 300
ingevuld.
Tegel is opgelost en bomen kunnen worden
verwijderd na overleg met bewoners.
Beide zaken zijn doorgegeven aan F. van Dijk
Vraag neergelegd bij de gemeente.

27-5-2019:
Groen in Waterrijk slecht verzorgd. Geconstateerd
na overleg met bewoners.

Jaarvergadering
Jaarvergadering
Jaarvergadering

Zijn al gesnoeid. Een mevrouw wil ze weg
hebben. Doorgegeven aan F. van Dijk.

Tinus en Jeep

Tinus heeft verslag gemaakt na overleg met
Frank van Dijk. Verslag naar Bouwfonds en 2
bewoners verstuurd.
Nog niets mee gebeurd. Pakt zaken nu op.

Actiepunten jaarvergadering 7 mei nog eens
doorgenomen met Frank van Dijk.
Voorstel schouw met nieuwe groenmedewerkers.
Opgemerkt wordt dat er niets of weinig met de
meldingen op het gemeentehuis wordt gedaan.

Jeep

Individuele meldingen verwijzen naar gemeente.

Kees

16-09-2019:
Groenconcept

Tinus

Groenconcept is erg uitgebreid zonder iets
concreets. Tinus stuurt namens ons punten
door naar Sjoerd Boers.

Tinus

Overhangend en uitgroeiend groen.

28-10-2019:
Flyer maken voor jaarvergadering met als thema zelf
het groen rond je tuin bijhouden.
Speeltuinbeleid.
Groenvoorzieningen.
9-12-2019:

Tinus
Meerdere
dorpsraadleden.

Tinus maakt een afspraak.
Bekend is drukte bij ambtenaren en
sommige dossiers zijn lastig. Wel iets om in
de gaten te houden.
DR akkoord

Jeep
Tinus

6. Rondvraag
28-1-2019:
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Zijn bij de desbetreffende onderwerpen vermeld.

Jeep

1-4-2019:
Bouwverkeer Seevancksweg rijdt veel te hard.

Fred

Gemeente doet er niets aan. Heeft met
mentaliteit van de chauffeurs te maken.
Slechte zaak. Moet opgepakt worden.

Tinus
Tinus
Herman

Signaal afgeven aan de uitvoerder.
Wilma vraagt na bij wethouder.
Jeep besproken met uitvoerder is HHR.

Arie

Dirk en Witte waren hier niet van op de
hoogte.
Er is niets gebeurd vanwege hoger
kostenplaatje.
Gemeente communiceert niet.

Krijgt ook geen reactie op zijn meldingen.
27-5-2019:
Maaien tussen hekjes gebeurt niet.
Wanneer pinautomaat.
Bankje Middenweg is verdwenen.
16-09-2019:
1e Zaterdag september afvalstraat gesloten i.v. m.
kermis Volendam zonder bericht vooraf.
Kiss & Ride zou na de grote vakantie klaar zijn.
Wat gebeurt er met het pand van Bruinsma,
buurtbewoners weten nog van niets?
Grijze bak wordt maar half geleegd en hardhandig
mee omgesprongen.

Herman
Gerrit
Karin

28-10-2019:
Plattegrond huidig voorstel Kiss & Ride
6 Mappen met archief.

Dirk/Wilma
Jeep

Pinautomaat

Nelly

Mailt het plan door aan dorpsraadleden.
Misschien heeft Historische vereniging
belangstelling.
Slecht bereikbaar door parkeerplaats ernaast
en belemmerd zicht voor het verkeer.

9-12-2019:

7. Vergaderingen
Jaarvergadering 18 maart 2019
Toezegging wethouder Koning nog niet binnen.

Paul

Een flyer moet worden gemaakt.

Paul/Jeep

Presentielijst meteen aan de deur.
Aanwezig 84 personen. Een geweldige opkomst.
Piet Carbaat afwezig. Afscheid genomen van
voorzitter Paul Walgering en werkgroep lid Verkeer
Rona Speets.
Kascommissie. Akkoord.

Gerrit/Herman

Volgende vergadering 9 december in de MFA.

Jeep

Wim van den
Anker.

In café Seevanck.
Paul heeft e-mail gestuurd. Jeep heeft
gebeld en wethouder bevestigt komst.
Deurhanger geworden. Paul stuurt door naar
kranten.
Nemen Herman en Gerrit op zich.
De raadsleden Andre Middelbeek, Dirk
Dijkshoorn, Peter van Gijzel, Kees Sietsema,
Witte Lous en Dorèthy van Raaij.
Gemeente: wethouders Koning en Schutt.
Penningmeester décharge verleend. Nieuwe
commissie de heren Menno Hempenius,
Peter Degeling en als reserve Kees
Platteeuw.
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Data 2020
27-01, 09-03 jaarvergadering, 30-03, 25-05,
07-09, 26-10 en 14-12 Op de jaarvergadering na
allen in de Seevanck

Wilma

Vergoeding bespreken voor in de pot van het
zorgcentrum.
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