Jaarverslag Dorpsraad Oosthuizen 2017
De Dorpsraad bestond in 2017 uit:
Paul Walgering (voorzitter), Jeep Hamstra (secretaris), Nel van den Berg (penningmeester), Fred
Michilsen, Karin Borsch, Herman Aberkrom, Ans Bijleveld, Yvo de Ruijg, Piet Carbaat en Arie
Kastelein.
In 2017 werd door de Dorpsraad Oosthuizen naast het MFA ook 1x in De Seevanck vergaderd. In
2018 zullen onze vergaderingen over deze beide locaties worden verdeeld. We hebben in 2017 5x
vergaderd, waarbij regelmatig raadsleden van de politieke partijen onze gast waren. Onze
jaarvergadering in februari is, ondanks toch een paar aansprekende punten op de agenda, helaas
matig bezocht. We proberen steeds meer naamsbekendheid te krijgen en dat de inwoners van ons
dorp ons weten te vinden.
De Dorpsraad durft te stellen dat we kunnen terugkijken op een jaar waarin erg veel is gedaan via
onze werkgroepen. Met onder andere onze rapporten over het verkeer en het groen zetten we
Oosthuizen op de kaart bij de gemeente. De gemeente, bestuur, politieke partijen en ambtelijke
organisatie, is blij met onze betrokkenheid en met de goede contacten die er zijn.
Het werken met werkgroepen heeft zijn vruchten afgeworpen. Tineke Reus en Gerrit Kuijper zijn lid
van de werkgroepen Groen en Openbare Ruimte. In de loop van het jaar zijn Tinus Pannekoek,
groendeskundige, en Rona Speets, verkeersdeskundige, en Maarten de Vries, oud directeur
Zorgcirkel, toegetreden tot onze gespecialiseerde werkgroepen. Wij zijn zeer blij met deze
deskundigen en hebben door hun deskundigheid hun waarde in 2017 al bewezen.
Manon Dijkshoorn houdt samen met Nel van den Berg onze Facebook pagina bij. Onze
Facebookpagina doet het uitstekend. Via dit medium bereiken we snel veel inwoners.
De Werkgroep Verkeer heeft een aantal voorstellen bij de gemeente ingediend over het parkeren, de
verkeersveiligheid en het openbare groen bij de MFA en de Basisschool aan de Seevancksweg te
Oosthuizen. In samenwerking met de directie van de Basisschool, de oudervereniging en de
beheerder van de MFA zijn voorstellen gedaan over een groter schoolplein en hoe een ‘Kiss & Ride’
naast de MFA het parkeerprobleem bij het halen en brengen van de leerlingen kan worden opgelost.
De voorstellen zijn inmiddels ambtelijk met de wethouder besproken en wordt positief over de
ingediende voorstellen gedacht.
De werkgroep Openbare ruimte/groen heeft in oktober 2017 een schouw gehouden nadat duidelijke
signalen vanuit de inwoners de Dorpsraad bereikten dat het onderhoud te wensen liet en de
klachten werd ondersteund via eigen waarnemingen. Het opgemaakte rapport maakte inzichtelijk
waar de knelpunten zaten, welke zaken verbeterd zouden moeten worden en zijn hierin voorstellen
gedaan om in de toekomst planmatig zaken anders aan te pakken. Voor het rapport en daarna zijn
meerdere gesprekken geweest met de opzichter van de gemeente en de beleidsmedewerker groen.
Ons rapport heeft aan de basis gestaan voor een Raadsbreed gesteunde motie in de gemeenteraad
van Edam-Volendam om het groenonderhoud in de gehele gemeente planmatig te verbeteren. Ook
heeft dit geresulteerd in een fietstocht met raadsleden, de wethouder, de opzichter van de
gemeente met leden van de dorpsraad. De Dorpsraad zal kritisch in de gaten houden of de door ons
aangekaarte zaken worden opgepakt. Met de opzichter van de gemeente hebben een zeer goede
verstandhouding. Afgesproken is ook dat ons werkgroeplid Tinus Pannekoek in voorkomende
gevallen om advies zal worden gevraagd (mooi voorbeeld is het groenonderhoud op het prachtige
complex van de voetbalvereniging) .
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De Dorpsraad heeft haar gevraagde bijdrage geleverd door mee te denken aan het nieuwe
Verkeersplan van de gemeente, waarbij alle verbeterpunten omtrent verkeer in alle kernen in beeld
zijn gebracht. De door ons reeds aangemelde zaken uit ons verkeersrapport uit 2016 en nieuwe
zaken hebben we ingebracht. We houden vinger aan de pols over de uitvoering van de door ons
aangedragen punten, maar gezien de voortvarendheid die op de laatste informatie werd uitgestraald
hebben wij hier alle vertrouwen in.
De werkgroep WMO/Zorg heeft betrekking op veel aspecten die met zorg en met name die voor de
ouderen te maken hebben. De aanwezige ervaring in de werkgroep, met name via een
kwaliteitsimpuls door de voormalige directeur van de Zorgcirkel, kunnen hierin een belangrijke
bijdrage leveren richting de gemeente. Onze Dorpsraad is ook vertegenwoordigd in de WMO-raad
van de gemeente.
Onze Dorpsraad neemt ook deel in werkgroepen van de Seniorenraad. Naar de politiek en deze
Seniorenraad is de wens uitgesproken voor seniorenwoningen in Oosthuizen op de locaties van het
voormalige Cultureel Centrum en ‘het Kraaiennest. In het beleid van het College en de gemeenteraad
zijn deze doelstellingen ook terug te vinden. De Dorpsraad houdt de invulling van deze locaties in de
gaten. Wat niet voortvarend gaat in Oosthuizen, dat is definitief een nieuwe bestemming vinden
voor de vrijkomende ruimten in het voormalige gemeentehuis. Dit ligt niet aan de gemeente maar
aan één van de mogelijke partijen.
Het zat dit jaar niet mee met de Winterfair op 9- en 10 december 2017. Vorig jaar ging op het laatste
moment het ‘Open podium’ niet door en dit jaar moest door het slechte weer dit ‘Open podium’ de
eerste dag verplaatst worden naar het café. Daar werd een succesvol muziekprogramma neergezet
en was het enorm gezellig. Door zware sneeuwval in combinatie met harde wind moest de
Kerstmarkt op de tweede dag geheel worden afblazen. Een week later is de Kerstmarkt op
bescheiden schaal toch gehouden. Bij deze activiteit hebben wij ons als Dorpsraad wel kunnen
presenteren. De beide ‘Kerstvrouwen’ van de Dorpsraad waren heuse blikvangers.
De kerstboom op het gemeenteplein was weer een blikvanger, al was het jammer dat de zware
najaarsstorm begin 2018 hieraan wel schade aanrichtte.
Er lijkt schot te zitten in de problematiek van de AED’s en de afzonderlijke verenigingen die dit
beheren in de kernen Edam, Volendam en Zeevang . Er zijn gesprekken gaande met de gemeente en
de verwachtingen zijn hoopvol. Ook wordt gezocht naar een oplossing voor de eigen bijdrage die de
vrijwilligers voor hun verplichte opleiding moeten betalen.
Zij het op bescheiden schaal, maar onze Dorpsraad heeft ook deelgenomen in het organiseren van en
de verspreiding van de boodschappenpakketten van De PLUS. Hierover meer in het jaar 2018.
We hebben goede contacten met de gemeente. We proberen bij activiteiten zoveel mogelijk ons
gezicht te laten zien. Met Rennie Groot, die de dorpsraden vanuit de gemeente ondersteunt, hebben
we een prima contact. Zij bezoekt ook regelmatig onze vergadering en vooral de vergaderingen van
de gezamenlijke dorpsraden. Paul en Fred zijn dan aanwezig om ons te vertegenwoordigen.
Tot slot hebben we de indruk dat nog te weinig inwoners ons weten te vinden. Het streven van de
Dorpsraad Oosthuizen is om dit jaar voor meer naamsbekendheid te zorgen bij de inwoners wij zijn
er tenslotte voor hen! Een speerpunt van 2018 zal daarom zijn om via een huis aan huis verspreide
flyer en via een aantal huis aan huisbladen meer naamsbekendheid te krijgen.
De secretaris.
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