
Notulen 3 mei 2022 

 

Aanwezig: Ans, Jeep, Kees, Herman, Ted, Evert en Wilma. 

Afwezig: Gerrit en Nelly (vakantie), Karin, Tinus, Margreet en Tineke. 

Gast: Jan Frikkee. 

1. Evert opent de vergadering en heet ons welkom. 
 
2. Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd. 
 

3. We hebben als Dorpsraad een uitnodiging ontvangen van Marcel Elswijk (gemeente) om 

voorlichting te krijgen over de energietransitie. Oosthuizen Noord is in de Transvisie Warmte 

aangewezen als startwijk om met warmte uit de rioolwaterzuivering en oppervlakte water woningen 

te voorzien van warmte voor ruimteverwarming en warm tap water. Een van de redenen dat 

Oosthuizen als startwijk is aangewezen is de aanwezigheid van koppelkansen. Een koppelkans is de 

vervanging van de riolering en de elektrakabels. De voorlopige datum is 31 mei in Volendam, verdere 

details volgen spoedig. 

4. Jeep heeft het penningmeesterschap van Nelly overgenomen. De officiële wijziging moet via de 

KvK gedaan worden. Het koffiegeld en het gebruik van een zaaltje in de Seevanck wordt verhoogd 

naar €50,=. 

5. Wilma neemt contact op met de gemeente om te informeren wie over de paaltjes op het 

Kruiswoud gaat. We hebben namelijk geen reactie terug gekregen op de brief die we hierover 

gestuurd hebben. De verzamelde handtekeningen in verband met speeltuintjes in Waterrijk fase 2 en 

3 zijn aangeboden aan Vincent Tuijp van de gemeente. Jeep informeert bij Jacco Mak naar het aan te 

leggen bruggetje tussen het Lien en de Zwaluwstraat. (Komt na de bouwvak.) 

6. Jeep informeert naar collectieve verzekering waarover Joeri van Kempen ons informatie zou 

sturen, Wilma stuurt dit na de vergadering aan Jeep door. (Bleek niet de juiste informatie te zijn.) Er 

wordt verbaasd gereageerd op de 40 prefab woningen die geplaatst gaan worden op de 

Seevancksweg tegenover de nummers 88 t/m 92. Deze zijn bedoeld als opvangplek voor Oekraïners. 

7.Ted is lid geworden van de seniorenraad. Tevens is Ted op 13 april naar een bijeenkomst van het 

Sociaal Domein geweest. De insteek van deze bijeenkomst was heb je wensen voor de toekomst. Via 

groepjes werd dit besproken door middel van een roulatiesysteem. Eén van de belangrijkste wensen 

was betaalbare seniorenwoningen. 

8. De nieuwe woningen die gebouwd worden op de plaats van het Kraaiennest, worden nu al voordat 

ze bewoond zijn doorverkocht. De punten die Kees Degeling (gast) vorige vergadering had zijn 

opgepakt door Jeep. De rommel voor zijn huis/tuin is opgeruimd. We willen van Frank van Dijk weten 

wat er met de bruggen gaat gebeuren, vele verkeren in slechte staat. Het plantsoentje naast de 

Krommert 82 dat is aangewezen als verzamelplaats voor de grijze/groene bakken, wordt de 

bewoners positief ontvangen als de boom wel behouden blijft. 

9. Jan Frikkee vraagt of iemand weet waar de groene strepen op straat voor dienen. Wij moeten hem 

het antwoord schuldig blijven. 



Evert vraagt aan Ans wat zij weet van Etersheim die probeert om een Dorpsraad op te richten. Ze 

krijgen niet echt voet aan de grond. 

Ans stelt voor om het openbaar vervoer van ouderen naar Volendam via een belbus voor elkaar te 

krijgen. Sociaal Domein gaat dit oppakken. 

10. Evert sluit om 21.30 uur de vergadering. 

 

 

  


