WAT
1. Aanvulling op agenda

WIE

22-1-2018:
Aanwezig gemeente
Pakkettenactie Plus

Paul

Nominatie Ondernemer van het jaar

Paul

26-3-2018:
Bezoekers

Rennie Groot
Toelichting stand van zaken. Veel pakketten
al uitgedeeld en positieve reacties.
Bedankt Yvo voor zijn nominatie.

Cees Plateeuw en Harry Honings.

7-5-2018:
Bezoekers

Cees Plateeuw, Harry Honings en Wendy
Vogelenzang.

17-9-2018:
Bezoekers
Adriaan de Jong en Ruben Wennekers lichten hun
plan toe over bouw bij gemeentehuis.
29-10-2018:
Brief namens GDO over herinrichting gemeentehuis.

Status

Cees Plateeuw
Blij dat ze hun plannen vooraf met de DR
willen delen. Roept wel de nodige vragen op.

Paul

Geeft toelichting. Burgerzaken zal
verdwijnen.

22-1-2018:
Gemeente afvalkalender wordt nog toegestuurd.

Rennie Groot

Jaarverslag 2017 secretaris
Vraag over huur De Groote Moolen

Jeep
Jeep

Te laat verstuurd. Veel onduidelijkheid
gegeven. Wel op website gemeente.
Wordt goedgekeurd.
Verwezen naar Meindert.

2. Mededelingen secretaris/ingekomen stukken

26-3-2018:
Notulen Seniorenraad 16-1-2018
Formulier Verantwoording Subsidie
Brief over toewijzing gemeentehuis
Vraag bewoner over verschil in ophalen
vuilcontainers in EV en voormalig Zeevang
De heer Hempenius vraagt naar stand van zaken
m.b.t. de camperplaatsen. Paul geeft aan de stand
van zaken. Goed kans dat het gaat lukken.
Gemeente brief over verantwoording subsidie.
Is akkoord.
Wijkraad Oude Kom verzoek om een keer vergadering
met de bewoners bij te wonen.
Collectieve verzekering gemeente vrijwilligers.
Aansprakelijkheidsverzekering aanhouden.
Gemeente uitnodiging netwerk bijeenkomst “Lekker
blijven wonen” op 29 maart in Edam.

Cas Schilder
Jeep
Paul
Jeep
Jeep

Jeep

Jeep
Jeep

Is naar Rennie gestuurd.
Heeft deze in de bus gekregen.
Contact met gemeente ( Frank Pouw) en
mw. Van Westen antwoord gestuurd.
Contact gezocht met Dirk Dijkshoorn en
Dorèthy van Raaij. En is besproken met
uitvoerders gemeente.
Over tekstuele inhoud navraag gedaan bij
Rennie Groot. Gaat dit intern aankaarten.
Op 14 maart zijn Paul en Jeep geweest.
Dekt niet alles. Denk aan schade door
kerstboom en tijdens Winterfair.
Doorgestuurd, geen interesse.
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Het Schooltje van Dik Trom uitnodiging opening
Jeep
nieuwe bijgebouw en 1e lustrum op 30 maart.
Wanneer gaat Waterrijk over naar de gemeente i.v.m. Jaarvergadering
onderhoud.
7-5-2018:
Gemeente verslag bijeenkomst “Lekker blijven
wonen” van 29 maart 2018.
Gemeente bericht dat geen subsidie meer hoeft
worden aangevraagd
Nadere informatie over camperplaatsen
De heren Hempenius en Buis nader geïnformeerd
over stand van zaken camperplaatsen.
Jaarverslag 2017 Seniorenraad
Jaarverslag Koepel Sociaal Domein
Email over nieuwe privacyregeling per 25-5-2018
17-9-2018:
Persbericht camperplaatsen naar heren Buis en
Hempenius.
Email NAM geld mogelijk voor projecten

Rennie Groot
Rennie Groot
Dorèthy van Raaij
Paul
Cas Schilder
Cas Schilder
Martijn Verschoor

Paul
Jeep

Vraag Oude Kom over werkwijze met werkgroepen.
Vraag bewoner over ligplaats boot bij camperplaats.

Paul
Jeep

Vraag bewoner over verkeerd bordje in de Krommert
Plaats visplaats Raadhuisstraat ligt boot

Jeep
Gerrit

Ontvangen Actiepakket Integrale Veiligheid
2e bijeenkomst op 27 juni in Edam.
Men heeft input uit het dorp nodig. Actie Facebook of
uit deelnemers Burgerwacht.
Stichting Behoud Waterland. Omgevingsvisie is door
Provincie voor inspraak vrijgegeven. De visie is niet
door ons beoordeeld.
Vraag bewoner betalen grafrechten in Zeevang en
niet in Volendam. Bewoner email met bedankje voor
de informatie. Onderhoud begraafplaats is ook
besproken met Frank van Dijk.

Gemeente

Informatiepakket Integrale Veiligheid. Op 14-8-2018
weer een bijeenkomst.

Paul

Bericht tuinvereniging staken bouw blokhut. Kosten
leges hoog en steeds wijzigingen. Lopen tegen teveel
regels aan.

Tinus

Ans gaat heen.
Vraag bij gemeente neergelegd.

Gerrit Kuijper geeft nadere toelichting over
de bijeenkomst. Komt een vervolg.
Wel verantwoording over 2017. Is gedaan.
Vragen en antwoorden gesteld door VVD.

Jeep pakt dit op.

Men is blij met dit bericht. Wethouder
Schutt komt nadien met nadere toelichting.
Vanuit onze DR geen ideeën. Wordt ook
besproken bij GDO.
Heeft nadere toelichting toegestuurd.
Paul toelichting gestuurd en door verwezen
naar andere eigenaar van een boot.
Aangekaart bij de gemeente. Is aangepast.
Jeep voorstel naar gemeente voor een klein
bordje.
Fred is geweest en Paul heeft zich
aangemeld en zoekt “verkenners” in de
wijken. Zal nog lastig worden.
Landschap wordt te weinig beschermd. Men
vraagt om hun zienswijze te ondersteunen.

Jeep

Vraag doorgespeeld via formulier klachten
naar gemeente. Begraafplaats niet van de
gemeente, maar van de kerk. Jaarlijks
onderhoud bij Zeevang per jaar en bij EV
afkoop.
Moeten mensen uit de wijk komen. Paul
heeft bewoners via de e-mail benaderd. Tot
nu toe geen gegadigden.
DR vindt dit een slechte zaak en politiek ZB is
er ook nog mee bezig. Dirk heeft gevraagd of
wij als DR aan het college een verzoek willen
doen om hier toch nog wat aan te doen.
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29-10-2018:
Vraag van bewoner over plaatsen van een bord
woonwijk en bord voor een doodlopende straat in
Waterrijk.
Gemeente Jacco Mak. Verplichting
projectontwikkelaar om iets voor de wijk te doen.

Jeep

Uitnodiging Vrijwilligersmakelaar bijeenkomst over
AVG op 21 november in Edam.
Email van bewoner Waterrijk over inrichting
openbare ruimte. Aantal bewoners over nagedacht
en wil meewerken.

Jeep

Gemeente enquete gemeentegids

Jeep

Doorgestuurd naar verkeersdeskundige, die
contact heeft opgenomen. Vraag bord
doodlopende straat ligt al bij de gemeente.
Projectontwikkelaar Waterrijk nog bezig om
3 ontwerpen voor te leggen aan de
bewoners. Dit is men niet verplicht.
Jeep gaat heen, ook voor de
voetbalvereniging.
Jeep zal haar berichten dat wij er ook achter
aan zitten en zal proberen via de gemeente
hun in contact te brengen met de
projectontwikkelaar.
Doorgestuurd, zodat iedereen kan reageren.

3. Aktielijst vorige vergadering vaststellen:
21-1-2018: aktielijst 11-12-2017
26-3-2018: aktieijst 22-1-2018
7-5-2018: aktielijst 26-3-2018
17-9-2018: aktielijst 7-5-2018
29-10-2018: aktielijst 17-9-2018

Jeep
Jeep
Jeep
Jeep
Jeep

Goedgekeurd.
Goedgekeurd.
Goedgekeurd.
Goedgekeurd.
Goedgekeurd.

22-1-2018:
Financieel overzicht 2017.

Nel

Bankkosten verlagen

Paul

Begroting 2018
Kascommissie

Nel
Jeep

Kosten worden doorgenomen. Nog eens
kritisch kijken naar kosten website. Wordt
goedgekeurd.
Besluit om over te stappen naar de
Regiobank.
Wordt goedgekeurd.
Henk Kastelein en Wim van den Anker voor
het 2e jaar.

26-3-2018:
Overstap naar Regiobank.

Nel

Heeft dit in gang gezet.

7-5-2018:
Papieren Regiobank ontvangen.

Jeep

Papieren getekend door Nel, Jeep en Paul.

17-9-2018:
Doorgegeven data gebruik ruimte Zorgcirkel

Ans

Nel, Paul en Jeep bankpasjes ontvangen
Rabobank bericht over opheffen rekening.
Er staat nog voldoende geld op de rekening.

Nel/Jeep
Jeep
Nel

Een potje koffie en thee zit in de prijs. Nel
heeft nog geen rekening gekregen van
Zorgcirkel. Neemt dit met Ans op.
Alleen Nel gaat er 1 gebruiken.

29-10-2018:
Nog voldoende saldo.

Nel

Jeep

Jeep

4. Penningmeester

Nadenken over besteding. Zie
“Kerstactiviteit".

Krijgt geen rekening van Zorgcirkel. Voor de
huur. Zal dit opnemen met Ans.
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5. Actiepunten werkgroepen
A. Burgerinitiatief
22-1-2018:
Misschien wordt speeltuin De Wijzend nieuw leven
ingeblazen.
Door tuindersvereniging Oosteinde te Oosthuizen
wordt bijdrage gevraagd. Contact met gemeente
gelegd, maar papieren zijn in bezit penningmeester,
die ziek is geworden.
26-3-2018:
Tijdens jaarvergadering nieuwe bewoner Waterrijk
gewezen op burgerinitiatief.
Idee om haar nog eens te benaderen.

Yvo
Tinus/Rennie

Jaarvergadering
Jeep

7-5-2018:
Volgens Wendy wordt groenstrook bij Waterrijk
ingezaaid. Wanneer naar gemeente? Wendy wil
meedenken aan invulling aldaar.
Volgens Cees Plateeuw is Bouwfonds verplicht iets
met speelplaatsen te doen in de nieuwe wijk.

Jeep en Rennie Groot wachten acties van
bewoners af.
Afwachten herstel penningmeester. Voldoet
aan criteria.

Rennie heeft haar op de hoogte gebracht.
Niets meer van gehoord.
Even afwachten of projectontwikkelaar nog
iets doet.

Jeep heeft het al aangekaart, maar gaat nog
een keer navraag doen.
Jeep zal deze opmerking bij de gemeente
neerleggen. Goede zaak om navraag te gaan
doen.

17-9-2018:
Niet behandeld.
29-10-2018:
Er is geen burgerinitiatief.

B. Verkeer
22-1-2018:
Verkeersplan en rapport MFA/basis school
26-3-2018:
Directeur basis school vraagt naar vervolg plannen
MFA.
Paaltjes weg bij gemeentehuis en Raadhuistraat
levert gevaarlijke situaties op.

Misschien nog in Waterrijk wat van de
grond.

Paul

Voorstel is na overleg door wethouder
Runderkamp en ambtenaar goed ontvangen.

Rona/Paul

Terugkoppeling. Kost wel even wat tijd.

Karin, Paul en
Jeep.

Jeep navraag gedaan. Gemeente wil bankjes
plaatsen in overleg met DR. Goed kijken wat
mogelijk is.
D.O. heeft het Oosteinde aangekaart als
project bij de gemeente..
Is opgenomen met de gemeente. Wachten
tot park klaar is en dan alles aanpakken.
Neerleggen bij Tom Schilder.

Jan Kant vraagt naar stand van zaken verkeerssituatie
Oosteinde i.v.m. de vele tractoren.
Biermanstraat overlast water, kuilen langs de weg.

Jeep

Voorstel doortrekken voetpad Biermanstraat naar
spoorlijn.
Verkeersnelheid op N247 veel te hard van beide
kanten.

Jaarvergadering

Jaarvergadering

Paul

Paul geeft uitleg op vragen van de hr.
Honings over de plannen van herinrichting
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Verkeersoverlast Seevancksweg.

Fred en Rona

Situatie nieuwe brug niet veilig.

Piet en Karin

7-5-2018:
Email naar gemeente (Tom Schilder). Over verkeers
situatie Seevancksweg i.v.m. nieuwe nieuwbouw.
Uitbreiding of verplaatsing Plus richting Waterrijk.
17-9-2018:
Overleg Rona met Tom Schilder 12-6-2018 over
Seevancksweg.
Email bewoner over situatie bij school. Doorgestuurd
naar Rona en gemeente (Tom Schilder)

kruising, waardoor snelheid verminderd zal
worden.
Hebben dit beoordeeld en Rona zal hier een
stuk over schrijven voor de gemeente.
Komt voornamelijk doordat brug wat krom is
en men dan de binnen bocht neemt.

Rona Speets

Tom heeft gereageerd en er wordt een
datum afgesproken in juni.
Aantal aanwezigen maakt zich zorgen over
het verkeer Raadhuisstraat of Seevancksweg.

Rona

Rona stuurt een gespreksverslag.

Jeep

Wegwerkzaamheden N247 11-6 t/m 15-6.
Verkeersplan 2018-2013 ontvangen van gemeente
E-mail bewoner over aantal verkeerszaken bij
Waterrijk. Doodlopende weg en voorrang.

Rona
Tom Schilder
Jeep

E-mail bewoner over bomen bij kruising N247.
Slecht zicht richting Edam
2 paaltjes weggehaald bij Gerrit voor. Reden

Jeep

Heeft men naar de school gestuurd en zij
hebben naar ons verwezen. Tom en Rona
hebben gereageerd. Jeep zal bewoner
bijpraten.
Zonder overleg gemeente.
Is plan welke wordt voorgelegd aan de raad.
Voorgelegd aan Rona om er eerst naar te
kijken. Rona heeft bewoner geïnformeerd en
vraag bij gemeente waarom de paaltjes.
Is meteen opgepakt.

Gerrit

Jeep neemt dit met Frank op.

Rona

Alles is doorgegeven aan de gemeente.

Rona

Fred beaamt dit op een paar cowboys na.

Nel

Facebook berichten van Dorpsraad worden
goed gelezen.

29-10-2018:
Verkeers zaken in Waterrijk pas mogelijk als wijk van
de gemeente is.
Bouwverkeer lijkt zich goed aan de snelheid op de
Seevancksweg te houden
C. Media ( website, Facebook)
22-1-2018:
Vergadering nu op Facebook gezet.
26-3-2018:
Gegevens van Dorpsraad en gemeente prominent op
Facebook zetten.
Gemeente is gewezen om informatie op Facebook
van de DR te zetten.
7-5-2018:
Moet ophalen oud papier elke keer op Facebook?

Voorstel tijdens jaarvergadering.
Paul

Wordt helaas nog weinig gebruik van
gemaakt.

Karin

Volgens Jeep niet.

17-9-2018:
Niet behandeld.
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29-10-2018:
Meer PR voor onze Dorpsraad en wil een soort flyer
laten maken.

D. AED
22-1-2018:
Goedkeuring college over onderhoud AED’s in de
gehele gemeente.
26-3-2018:
Rapport 6 minuten zone. Meer AED’s nodig in
gemeente. Ook zijn veel kasten aan vervanging toe.
Komt ook ruimte voor de opleidingskosten.
Kaartje waar AED’s hangen op Facebook zetten
7-5-2018:
Op Middelie en Schardam na nu in elke kern
werkgroepen. Gemeente heeft inkopen materialen
aanbesteed. Positieve berichten.

Paul

Meeste niet voor een flyer, maar een stukje
in de kranten. Met 5 prijzen voor wie
facebookpagina van DR liked en deelt.

Arie

Volgende week overleg om kaders vast te
stellen. Onderhoud blijft bij dezelfde
organisaties.

Arie

Arie licht rapport toe. Betekent voor
Oosthuizen 13 AED’s extra. Rapport wordt zo
goed als zeker overgenomen.
Actiepunt Arie en Nel.

Jaarvergadering

Arie

Er komen in Oosthuizen 7 AED’s bij. Op
Radio 10 reclame voor workshop reanimatie.
Arie heeft hier geen bericht van ontvangen.

Arie

Locaties bekend. Traject vergoeding
opleidingskosten verloopt traag. Men wil
over naar 1 stichting.

Arie

Belang is om dekking van 6 minuten te
halen. Paul stelt voor om met Meindert (
MFA) in gesprek te gaan. Geen prioriteit met
bedrijven, maar zijn wel contacten.

E. GDO
22-1-2018:
Vergaderdata 2018 doorgegeven

Dorpsraad Warder

Vergadering 24-1-2018 in Hobrede
Voorstel bijdrage tuindersvereniging Edam

Jeep
Rennie

Voor ons akkoord. De vergadering van maart
zal bij ons georganiseerd worden.
Jeep vervangt Paul, Fred gaat mee.
Komt te vervallen. Uit een ander potje.

W. Schoenmaker
W. Schoenmaker

Vraagt DR om activiteiten te melden.

Jeep
W. Schoenmaker

Zie verder het verslag.
DR Oosthuizen gaat akkoord.

17-9-2018:
5 nieuwe AED’s in Oosthuizen worden geplaatst

29-10-2018:
Van de 13 nieuwe zijn er 12 geplaatst. Nog 1 over
voor de nieuwe wijk.
Bezig met in kaart brengen adressenbestand van de
cursisten.

26-3-2018:
Notulen 24-1-2018
Op verzoek Seniorenraad opnemen activiteiten in de
Zeevang in lijst met activiteiten EV
Korte toelichting op overleg van 21 maart 2018
Verzoek DR Warder € 10.000 voor burgerinitiatief
zwembad.
7-5-2018:
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Verslag van GDO overleg van 21 maart 2018.
17-9-2018:
Vergadering Beets wordt verplaatst naar 31 mei.
Fred zal ons vertegenwoordigen.
Vergadering 31 mei wordt een overleg met de
gemeente over ervaringen van de bewoners.
Tijdens GDO 31 mei besloten om NAM bijdrage te
storten aan Groningen.
Volgende overleg is 10 juli. Vraag of er een Zeevang
website moet komen. Er komt een fiets oplaadpunt in
Beets. Overzicht van de burgerinitiatieven vanaf
2015.
Stichting Behoud Waterland vraagt om ontwerp
zienswijze Omgevingsvisie NH 2050 kritisch te lezen
en van commentaar te voorzien.

Volgende overleg 23 mei in Beets.

W. Schoenmaker

W. Schoenmaker
W. Schoenmaker
W. Schoenmaker
Rennie Groot

W. Schoenmaker

29-10-2018:
Uitnodiging voor vergadering op 9 oktober in Edam.
Alle DR scharen zich achter voorstel gemeente over
herinrichting gemeentehuis

Paul

Verzoek ondersteuning petitie “Provinciaal
Landschap”.
Wethouder Koning uitnodigen voor onze vergadering
om meer duidelijkheid te krijgen over bouw in
Oosthuizen. Kraaiennest, CC en Kochheim.

W. Schoenmaker
Paul

F. WMO
22-1-2018:
Gastspreker Maarten de Vries jaarvergadering.
Bijeenkomst over reanimatie en levensloop.
Behoud ruimtes in De Seevanck

Paul
Piet
Ans/Piet

Vergrijzing in gemeente

Ans

Verzorging ‘s nachts in De Seevanck

Ans

26-3-2018:
Notulen WMO 15-11-2017
Notulen Koepel Sociaal Domein 29-11-2017
Notulen Koepel Sociaal Domein 31-1-2018
Overlast bewoner De Wijzend
Communicatie met gemeente loopt niet lekker.
Plannen toekomstige woningen. Yvo heeft aan Dirk
Dijkshoorn aangegeven sneller info te krijgen.

Cas Schilder
Cas Schilder
Cas Schilder
Jaarvergadering
Ans
Ans

Nieuw punt opheffen DR Middelie. Tijdens
jaarvergadering van 7 juni zich opheffen.
Na vergadering 7 juni gaat DR door.
Wordt in Edam gehouden.
Komen reacties op. Ook na de aardbeving in
Warder.
Edam gebouw HHNK. Zie verslag.
Volgende vergadering 9 oktober 2018.
In Edam.
Vraagt ook neergelegd bij de andere DR. Wij
hebben hier niet op gereageerd.

Paul en Fred zijn geweest. Zie verslag.
Volgend overleg 12 november.
Paul heeft namens alle dorpsraden een brief
naar college gestuurd, waarin dit wordt
bevestigd.
Paul heeft geantwoord dat we er te weinig
van weten om hiermee in te stemmen.
Is een goed plan en ook een optie om hem
voor onze jaarvergadering uit te nodigen.

Heeft toegezegd.
Helaas weinig animo.
Positief overleg met alle partijen. Moet goed
gaan komen. Komt weer een Wijksteunpunt.
In Oosthuizen meer dan in de andere
kernen. Belang seniorenwoningen.
Is er niet. Ans heeft dit aangekaart.

Wordt doorgespeeld aan de wijkagent.
4 organisaties komen bij elkaar. Yvo zit in
Seniorenraad ( Wonen).

7-5-2018:
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Notulen Seniorenraad 20-3-2018
Gesprek geweest met werkgroep zorg en wonen met
KSD over toekomstige zorgvraag in onze kernen. GDO
wil dit niet op de agenda. Vergrijzing in OHZ erg hoog.
17-9-2018:
Notulen Seniorenraad 15 mei 2018
Notulen Seniorenraad 17 juli 2018
Bij WMO evaluatie functioneren van KSD. Werkgroep
weinig te melden.

Cas Schilder
Ans
Is nu ook lid van
KSD.

Paul is adviseur geworden.
Ans

29-10-2018:
Notulen Seniorenraad 11 september 2018

Er wordt moeilijk gedaan bij het verkrijgen van
voorzieningen.

Piet

Er is gesteggel van Intermaris en Zorgcirkel over
kleine dingen.

Piet

G. Whatsapp groep Burgerwacht
22-1-2018:
Inbraken en vernielingen.
26-3-2018:
N.a.v. flyer jaarvergadering nieuwe leden erbij
Privacy wetgeving van toepassing op Whatsapp
groep?

Karin

Maarten de Vries en Dirk Dijkshoorn hebben
wel een gesprek met de wethouder gehad.

Paul heeft gelezen dat er spanningen zijn
binnen de Koepel Sociaal Domein n.a.v. een
evaluatie.
Er is een uitspraak dat bij huishoudelijke
hulp de werkzaamheden goed moet worden
uitgevoerd.
Voorzitter Clientenraad heeft dit
doorgespeeld aan raadslid.

Helaas weer inbraken, maar de vernielingen
zijn op korte termijn opgelost.

Jeep en Karin
Nog maar even afwachten.

7-5-2018:
Karin heeft contact met politie opgenomen om wat
meer te controleren tijdens de kermis.
Melden van plekken waar drugs verhandeld worden.
17-9-2018:
Overleg met politie op 18 mei.
Overleg beheerders Whatsapp groepen met de
burgemeester op 18 juni. Gevraagd om weer een
politiepunt en wijkagenten.

Opdracht stuk van Maarten de Vries uit e
werken. Ans hoopt input te krijgen bij een
overleg over Woon Zorg Visie.

Harry gaat dit in de gaten houden en melden
bij Karin.
Karin
Karin

Positief gesprek. Burgemeester wel
betrokken. Moet wat gedaan aan de
overlast. Fred noemt de geluidsoverlast bij
de barbecue bij het café.

29-10-2018:
Gelukkig weinig te melden.
H. Kerstactiviteit
22-1-2018:
Verslag Activiteiten Winterfair

Paul

Kerstpakken voorzien van PR voor Dorpsraad

Nel

Week later op kleine schaal gehouden.
Succes. Dit jaar op 8 en 9 december.
Akkoord.
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26-3-2018:
Aanvraag subsidie.

Paul

Moet voor 1 april lukken.

7-5-2018:
Niets te melden.
17-9-2018:
Gemeente 9-5-2018 email voor meer info inzake de
Rennie Groot
subsidie.
Nieuwe aanvraag ingediend 13 juli met DR als
Paul
verzoeker.
Ideeën aandragen om iets te doen met deze activiteit. Iedereen
Arie stelt al voor 3 kramen te huren en deze ter
beschikking te stellen aan andere organisaties.
29-10-2018:
Idee om met Winterfair bonbons uit te reiken met
een sticker van de DR.
Op kerstpakken onze Dorpsraad vermelden.
Op 1 december om 11.00 uur plaatsen kerstboom
Doorgaan Winterfair afhankelijk van toestemming
brandweer.
I. Openbare ruimte
22-1-2018:
Werkzaamheden Oosteinde zijn gestart.
Aanspreekpunt met gemeente
Aandacht voor fruitbomen achter de kerk
Stukken berm Oosteinde slecht
26-3-2018:
Fruitbomen achter kerk. Terrein zal moeten worden
opgehoogd en gevraagd is om een drainage.
Aandacht voor dijkje en groen bij MFA. Wordt niets
aan onderhoud gedaan. Zou dijkje graag aangepakt
zien.
Zorg over de behandeling van het park.

7-5-2018:
Gemeente heeft Startnotitie Groenbeleid
aangenomen. Tinus gaat zich aanmelden. Jeep vraagt
of anderen ook van DR zich ook aanmelden.
Wie verantwoordelijk voor bestrating? Mark
Wardenaar? Frank van Dijk is voor Groen.
Bij melden van zaken bij gemeente (398398) vragen
om een terugbel bericht.

Nel en Karin
Nel en Karin
Allen
Paul

Antwoorden zijn toegestuurd met verzoek
om eventueel mondeling overleg.
Nogmaals verzoek om na de vakanties een
keer om tafel te gaan over de subsidie.
Jeep vraagt om ideeën vooraf met elkaar te
delen.

Prima idee. Er worden 400 stuks besteld. En
stickers DR bij Robert Swarts.
Kan geregeld worden.
Wacht nog even af en onderneemt anders
stappen. Moet goed komen.

Tinus
Tinus
Gerrit
Ans

Tinus heeft voorstellen gedaan.
Tinus kaart zaken bij gemeente aan.
3 omgewaaid. Wel erg drassig.
Tinus geeft dit door aan Frank van Dijk.

Gerrit en Tinus

Nieuw pad is aangelegd. Contact met
vereniging uit Beemster over nieuwe bomen.
Er is geen geld voor. Om met een voorstel te
komen volgens Tinus en Cees geen zin.
Meenemen als plan erdoor komt.
Hr. Plateeuw spreekt bezorgdheid uit. Er
komt nieuwe beplanting en bomen. Ingang
wordt verfraaid. Tinus legt de mogelijkheden
uit.

Tinus

Tinus.

Tinus

Werkgroep Groen wil met burgers in gesprek
en een overleg plannen.
Cees Plateeuw meldt zich ook aan.
Jeep vraagt na en kaart meteen 2 zaken aan
bij Mark.

Tinus
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Bang dat er meer in het park zal worden aangepakt,
zoals nu iets gebeurd bij de ingang. Te veel rooien.
17-9-2018:
Uitnodiging van Werkgroep Groen van de gemeente
op 18 juni over kapbeleid en verstening
Gevraagd aan gemeente wanner overdracht van
groen Waterrijk naar gemeente.
Verzoek invullen Vragenlijst over Groen
Verpaupering Tunnelpad aangekaart bij de gemeente
Gemeente email aandacht voor verbeter je buurt
“Kern met Pit”.
Hoe heet de opvolger van Cas Band?
Hoe staat het met de boomgaard achter de kerk?
Zitbanken langs pad in park zijn niet terug gezet.
29-10-2018:
Afspraak gemaakt met gemeente voor nader overleg
en kennismaking.
Er zijn weinig klachten over groen. Paul stelt voor
eens in Volendam te kijken hoe het daar is.
Voor het groenbeleid ligt er een concept.

Tinus en Cees

Tinus houdt ontwikkelingen in de gaten.
Eventueel mening dorp peilen.

Werkgroep Groen

Tinus en Cees Platteeuw gaan heen.

Jeep

Jacco Mak bericht vraag doorgestuurd naar
projectontwikkelaar.
Doorgespeeld aan Paul, Gerrit en Tinus om in
te vullen. Tinus heeft al geantwoord.

Jeep
Fred en Paul
Rennie Groot
Yvo
Gerrit
Fred

Jeep
Paul

Kan ook als burgerinitiatief worden
ingediend.
Jeep zal dit navragen.
Jeep zal dit opnemen met Tinus.
Jeep zal dit opnemen met Frank.

Het overleg staat gepland voor vrijdag 9
november om 10.00 uur.
Blij met onze “eigen” Harry.

Rennie Groot

Concept zal in het 1e kwartaal 2019 worden
aangeboden aan de bewoners.

Yvo
Arie

Goed voorstel. Wordt meegenomen.
Voorstel iets te vertellen over de kasten. Arie
stuurt eventueel sheets naar Paul.
Wil blijven ontvangen, net als de rest.
Meegenomen in Verkeersplan. Fred zal iets
op papier zeten met hulp van Rona.
Licht voorstel toe. Zal stuk schrijven om met
andere DR te bespreken tijdens GDO.

6. Rondvraag
22-1-2018:
Bij jaarvergadering zetten inloop van 19.30 uur.
Bij jaarvergadering nog iets vertellen over AED?
Tijdens jaarverslag Jeep kan Arie iets vertellen.
Agenda en notulen andere dorpsraden
Klachten bewoners over gebruik Seevancksweg.
Slijtage en bouwverkeer.
Vooraf input van gemeente
26-3-2018:
Buurtbus vraagt nieuwe chauffeurs

Ans
Fred
Paul

Ans

Berichtje naar Nel voor Facebook.

Gerrit

Jeep zal navraag doen.

Herman
Karin

Op vrijdag 9 november bespreken.
Op vrijdag 9 november bespreken.

7-5-2018:
Een paar opmerkingen zijn bij de onderwerpen
vermeld.

17-9-2018:
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de
camperplaatsen?
29-10-2018:
Boom bij Koggehoorn belemmert weer uitzicht.
Hoek Vederkruidlaan boompjes te hoog.
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7. Vergaderingen
Data vergaderingen 2018 22-1, 13-2
(jaarvergadering), 26-3, 7-5, 25-6, 17-9, 29-10 en
10-12.
Vergadering 25 juni niet doorgegaan.
Datum volgende vergadering definitief.
Jaarvergadering 12 februari 2018
Flyer voor meer PR. Ook uitnodiging naar andere DR.
Jeep regelt rondbrengen.
Aanwezig ruim 45 personen. Opvallend ook “jongere”
aanwezigen. Piet Carbaat afwezig.

Jeep

Jeep
Paul

Gastspreker Maarten de Vries
Kascommissie. Akkoord.

Wim van den
Anker en Henk
Kastelein

26-3, 7-5, 25-6, 29-10 in De Seevanck 13-2
jaarvergadering in Cafe Seevanck 17-9 en 1712 in MFA.
Teveel afwezigen en weinig te bespreken.
Wordt 10 december bij MFA.
In cafe Seevanck.
Flyer goed gekeurd. Is weer de “oude” flyer
geworden.
De raadsleden Andre Middelbeek, Dirk
Dijkshoorn en Max Slotboom.
Gemeente: Rennie Groot
Overige DR: Warder.
Goede presentatie. Iets te kort tijd voor.
Volgende keer betere planning vergadertijd.
Penningmeester décharge verleend. Nieuwe
commissie de heren W. van den Anker en
M. Hempenius.
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