WAT
Aanvulling op agenda

14-12-2015:
Henk Kastelein is benaderd om een rol binnen de D.R. in te
vullen.

WIE

STATUS:

Jeep

Geen.
Henk geeft aan af te wachten wat na de
huidige gemeenteraad op hem afkomt.

11-01-2016:
Emme Koster en Bep Vos aanwezig namens nieuwe
ouderenvereniging Zeevang.

Geven toelichting opstart nieuwe
ouderenvereniging. Samenwerking met
SBS 55+. DR wil FB inzetten voor
promotie.
Geen.

08-02-2016:
Politiek:
- PvdA fractie: Slotboom en Bliek

Belang van DR geuit en willen door deze
bezoeken aan alle D.R. weten wat er
speelt.

- Zeevangs Belang: Henk Kastelein (nms. D. Dijkshoorn)
- VVD: Van den Heuvel
14-03-2016:
Geen.
22-04-2016:
Toekomst Dorpsraad besproken. We maken nu deel uit van
een grote gemeente, dus moeten ons laten horen en zien.
Vergaderfrequentie aanpassen.

Paul

27-06-2016:
Vanuit de politiek van Edam-Volendam waren aanwezig:
- Zeevangs Belang: Dirk Dijkshoorn
- VVD: Van den Heuvel
12-09-2016:
1e vergadering in nieuwe MFA.
Bewoner: mw. Tineke Reus
Vanuit de politiek van Edam-Volendam waren aanwezig:
- Zeevangs Belang: Dirk Dijkshoorn
- Groen Links: Herman Sier
- Jaarvergadering verplaatsen

24-10-2016:
Aanwezig:
Tom Schilder verkeersdeskundige gemeente
Rennie Groot beleidsmedewerker WMO gemeente
Kim Leers/Sandra de Wit buurtteam Wooncompagnie
Gerrit Kuijper
12-12-2016:
Aanwezig:
Erik Schokker en Sander de Jong van Lijst Kras

Had DR al benaderd met vragen.

Paul

Na afloop van het kalenderjaar.
Nieuwe datum wordt gepland.
Ook met financieel verslag en
kascommissie.

Opvolger van Henk Talsma
Ivm. subsidieaanvragen
Ivm. samenwerking/voorstellen
Wil wat gaan doen voor de DR

De heer Schokker is raadslid en
verantwoordelijk voor de dorpsraden.

2.

Mededelingen secretaris / ingekomen stukken

14-12-2015:
- Uitnodiging afscheid College Zeevang
- Uitnodiging Vrijwilligersontbijt
- Stichting AED Zeevang
- Rabobank Stichting Wensboom
- Kamer van Koophandel
11-01-2016:
Gemeente informatie omgewaaide boom
Kern & Info Nieuwsbrief december
John Schilder bezuinigingsvoorstel vergaderlocatie stadhuis

Jeep

Jeep

Fred, Jeep en Piet heen.
Piet en Jeep heen, aangemeld.
Zie: werkgroep AED
Paul neemt contact op met Albin.
Gegevens zijn gewijzigd.

Jeep

Wordt ondergrondse container.
Op 11 en 12 maart NL Doet
Geen optie, Jeep informeert hem.

08-02-2016:
Fractieleden PvdA komen vergadering bezoeken.
Uitnodiging vrijwilligers makelaar gemeente.

Jeep
Jeep

-

Paul

Datum doorgeven.

Paul

Mail verstuurd.

Jeep

Attent gemaakt op de Waterlandse
Uitdaging (organisaties en bedrijven met
elkaar in contact)

Jeep

Fred en Jeep gaan heen. Inbreng schouw
en verkeer.
Doel om ondernemers, verenigingen en
cultuur bij elkaar te brengen. Op het
ijsclub terrein.
Gaan heen. Programma ontvangen.
Nog niets concreets. Wil samen met
Edam-Volendam gaan doen. Duurt te
lang. Op 8 maart nadere toelichting
gevraagd. Reactie ontvangen. Gaat het
bespreken om aan te kunnen geven
wanneer.
Kraam aangevraagd. Alleen onze DR.

Plannen overleg “Ontmoeting
Vrijwilligersorganisaties Welzijn”.

Datum doorgeven.20/4 of 29/4.
-

Uitnodiging overleg Seniorenraad met hun 4 werkgroepen met
GDO
Uitnodiging naar de Seniorenraad (de heer Jan Tol) voor een
overleg met alleen D. O.
Vrijwilligers ontbijt was geslaagd.

14-03-2016:
Uitnodiging gemeente bijeenkomst college met DR’en 22
maart om 16.30 uur.
Email over Fusie Festival op 16 en 17 september 2016.

-

Bijeenkomst Vrijwilligersmakelaar wordt 29 april.
Navraag over bordjes buurtpreventie.

Piet en Ans
Jeep

-

Oproep gemeente activiteit “Samen (be)leven op 24
april.

Jeep

-

Nieuwsbrief Kern & Info van VvKk
Uitnodiging Streekfonds 22 april Broeker Kerk
Dorèthy van den Heuvel stand van zaken vissteiger

-

Nieuwsbrief Servicepunt Vrijwilligerswerk
VvKk vooraankondiging jaarvergadering 18 mei in
Obdam.
Email mw. Van Westen over afvalstraat en bibliotheek
bus.

-

22-04-2016:
Camperplaats mag niet meer. Vele reacties w.o actie
ondernemen

-

Concept programma begroting
VvKk 21 april informatieavond fonds werving

Subsidie door provincie gehalveerd.
Niet voor ons.
Aanvraag is mogelijk. Dorèthy informeert
Hans Schütt..
Jeep

Piet, Yvo en Jeep op voorpagina.

Jeep/Paul

Heeft navraag gedaan en antwoord
gestuurd. Reactie terug ontvangen. Paul
neemt contact met haar op.

Arie

ZB heeft vragen gesteld.
Arie heeft contact opgenomen met
Michael Lof.
Doorgestuurd.
Piet wil wel heen. Wie gaat mee?
Een plek op de markt. Briefing op

-

Gemeente Open dag 24 april Pius X

-

Gemeente zitting in overleg voor naam MFA in mei.
Gemeente uitnodiging kennismaking dhr De Vries
VvKk Nieuwsbrief maart

-

Gemeente brief opheffingsnormen basisonderwijs.
Jet Dijkshoorn oproep vrijwilligers voor rampendiner 2-6-2016
Gemeente uitnodiging meedenk bijeenkomst Pius X 28-4-2016
Gemeente programma dodenherdenking 4 mei
Seniorenraad verzoek om informatie over veiligheid

27-06-2016:
Bericht van verhindering penningmeester.
Brieven naar Rabobank Waterland en Nederland over
onderkomen Historische Vereniging Oosthuizen. H.V.O. is
hiervan op de hoogte gebracht.

Paul en Jeep

19 april.

Herman gaat namens ons heen.
O.a. bespreken Whatsapp bordjes.
ALV 18 mei met agenda.
Samenwerking Platform Dorpshuizen met
VvKk.
Belang voor de kleine kernen.
Paul heeft zich aangemeld.
Paul heeft gewezen op onze burgerwacht
en buurt whats app.

Jeep
Paul

Begroting aangeleverd.
24-4-2016. Paul heeft op 4 mei
vanuit de Ledenraad ook gesproken over
het onderkomen. Men moet er 1-1-2017
uit. Paul heeft voorzitter HVO schriftelijk
geïnformeerd over het overleg. Ziet
ernaar uit dat ze kunnen blijven zitten.
Aandachtspunt is Griffie Evodam.
Waren niet aan hen doorgestuurd.

-

25 april de 3 verkeersrapporten naar raadsleden gestuurd.

Paul

-

Verslag bijeenkomst Samen (be)leven op 24-4 in Pius X

Paul

Jeep en Paul heen. Kijken terug op
geslaagde dag.

-

Bijeenkomst meedenken, meepraten meedoen 28-4-2016

Paul

Paul is namens onze DR geweest.

-

Netwerkbijeenkomst Zorg & Welzijn verenigingen en
organisaties 29-4 in De Seevanck Oosthuizen

Ans en Piet

Zie het verslag van de
Vrijwilligersmakelaar en van Piet.

-

Gemeente Inspraak Ontwerpbestemmingsplan Dorpskernen
2016
Verslag overleg met TD. Gesproken met M. Wardenaar en F.
van Dijk
Vraag/opmerking van bewoner Waterrijk over onderhoud.

-

-

Verslag overleg met Werk groep Wonen van Seniorenraad
Edam-Volendam op 4 mei 2016.

-

PvdA uitnodiging informatieve bijeenkomst participatiewet 16-2016 in Pius X.
Jaarverslag 2015 Seniorenraad
VvKk Dorpswerk Noord-Holland en VvKk gaan fuseren per 1-12017

-

Ligt ter inzage.
Paul
Jeep en Paul

Jeep

Afhandeling klachten besproken.
Klacht meteen meegenomen.
Jeep heeft bewoner geïnformeerd.
Bouwfonds is nog eigenaar van de grond
en moet opknappen. Na nog een keer
vragen bewoner opgeknapt.
Paul en Jeep met delegatie van 3 man
gesproken. Gaan samenwerken en zij
willen zich ook inzetten voor
seniorenwoningen in OHZ.
Doorgegeven dat niemand komt.

Jeep

VKA
130 buurthuizen en dorpsraden gaan op
in 1 organisatie.

-

Gemeente uitnodiging project Beleid Openbare Ruimte 2-62016

Jeep

Herman gaat heen. Besloten om de
enquête nog na te sturen.

-

Bewoner staat brug van Kerkepad aangekaart

Jeep

-

Bewoner vraag langere openingstijden markt

Doorgegeven aan gemeente en gevraagd
om terugkoppeling.
Geantwoord te bespreken in onze
vergadering. Paul heeft contact
opgenomen met marktmeester.
Geen animo voor bij ondernemers.

-

-

Op 2 juni overleg met wethouder Runderkamp en de heer
Talsma van verkeer.
Groenvoorziening gemeente besproken. Onderhoud is
onvoldoende.
Herman bij overleg geweest naamgeving MFA.
Er komt een werkgroep bestemming gemeentehuis. Paul
vraagt of we daar zitting in moeten nemen.
Er is een email en anonieme brief binnengekomen over illegaal
bouwen achter de begraafplaats.

Paul en Jeep

Inventariseren ( schouw) en gemeente
dan informeren.

Paul
Paul

12-09-2016:
Brug Kerkepad op de kaart bij de gemeente
Jeep
Jeep
-

Yvo aangemeld voor werkgroep Seniorenraad (wonen)
Jeep

-

Nieuwsbrief juli Servicepunt Vrijwilligerswerk
Email en foto’s naar gemeente over bebossing rotonde
Arie en Jeep

-

Email en foto’s naar de gemeente over schade Tunnelpad
Email naar gemeente over last in Kraaientuintje

-

Voorstel bewoner om achterstand groenvoorziening in kaart te
brengen.

-

Email gestuurd naar gemeente overlast sproei installatie
voetbal.

-

Email bewoner opmerking stoeprand hoek Heemskerkstraat.
Brief gemeente reactie op verkeersrapport
Email mw Reus aantal vragen aan Dorpsraad

-

Cas Schilder enquete woonbehoefte

-

Stichting Behoud Waterland uitnodiging bijeenkomst 22-92016
Cafe Seevanck uitnodiging om op 9-9-2016 opening MFA te
bespreken.

-

-

Locatie H.V.O. blijft voorlopig in pand nieuwe eigenaar
Onderlinge.
Brief Provincie inloopavond 27 september

Zie verslag Paul.

Paul
Jeep

Er zijn 3 namen overgebleven.
Unaniem dat we dit moeten gaan doen.
Contact opnemen.
Informatie wordt doorgegeven.
Paul benadrukt dat ieder zelf acties kan
ondernemen. Ans vindt via vaste lijnen
zoals afgesproken.
Wordt schoongemaakt, klein onderhoud
en over 2 jaar nieuwe leuningen.
Yvo heeft overleg van 17 juli bezocht,
heeft op 30-8 overleg met werkgroep
Wonen.
Slecht zicht. Gemeente heeft klacht
doorgestuurd naar Provincie. Is nog niet
uitgevoerd.
Gemeente pakt dit op. Opgelost.
Jeep is benaderd door bewoners. Heeft
gemeente geïnformeerd. Reacties
gemeente ontvangen. Jeep bewoners
geadviseerd alle buren en verzoek tot
mondeling overleg.
Paul en Fred hebben 4-8 inventarisatie
gedaan. Andere DR gevraagd ook punten
aan te dragen. Nog weinig reacties.
Dan in een rapport naar de gemeente.
Ook motie door raad ingediend.

Arie

Paul
Paul

Klacht bij Arie vandaan. Jeep heeft
gemeente en voetbal hiervan op de
hoogte gebracht. Voetbal stelt voor om in
overleg te gaan.
Doorgegeven aan gemeente.
Zie “Verkeer”.
Paul heeft haar geantwoord. Heeft zich
aangemeld bij What’s app groep.
Jeep stuurt enquete door. Aantal opties
van vormen worden genoemd.

Jeep
Fred en Yvo

Opening is op 30 september. DR moet
daar aanwezig zijn. Gebruik maken van
informatie PIUS X. Ook Arie met AED.
Karin, Herman, Fred en Arie zijn dan
aanwezig.
Besloten wordt een banner te kopen voor
PR DR.
Daarna optie gemeentehuis.
Roept op om heen te gaan.

24-10-2016:
Email van Henk Talsma (gemeente)
-

Email naar Servicepunt Noord-Holland

-

Uitnodiging opening MFA 30-9-2016

-

Uitnodiging bijeenkomst VvKk 16-11-2016 in Obdam
Notulen Seniorenraad 13 september 2016

-

Gemeente uitnodiging voor een beheersoverleg van What’s
App groepen.
Email van buurteam Waterland van Wooncompagnie

-

12-12-2016:
Vraag bewoner Regter op nieuw aangekaart bij gemeente
Persbericht Seniorenraad enquete woonbehoefte senioren
Gemeente aankondiging Vrijwilligersontbijt 28-1-2017
Uitnodiging afscheid burgemeester Van Beek 16 december
Uitnodiging bijzonder raadsvergadering nieuwe burgemeester
Lieke Sievers op 19 december in Edam
Email Jan Schilder melding oprichting wijkraad in “Oude Kom”.
Uitnodiging gemeente voor overleg over het Nieuwe werken.
Email gemeente aandacht voor een bijeenkomst over aanpak
suïcide.
Email gemeente over werkgroep “Welkom in de wijk”.
-

Brief gemeente klacht over handelen onze voorzitter over
afblazen Winterfair.

3.

Aktielijst vorige vergadering vaststellen:

Stopt per 1-11. Tom Schilder neemt het
van hem over.
Nog steeds geen reactie op snoeien
rotonde en nog niets gebeurd.
Jeep heeft weer een e-mail gestuurd.
Reactie ontvangen.
Inloopavond goed bezocht.
Veel nieuwe aanmeldingen What’s app
groep.
Beslissing over fusie met PDNH.
Woningbouw bij De Watering staat
genoteerd.
Karin gaat heen.
Het buurtteam van Oosthuizen wil graag
kennis maken.
Streep zal opnieuw worden aangebracht.
Jeep
Jeep, Paul en echtgenote gaan heen.
Aangemeld voor 2 personen.

Hans de Vries

Bedankje aan Paul en Jeep
15 december om 15.30 uur bij Jeep.
Manon Dijkshoorn gaat heen. Heeft
verslag bijeenkomst toegestuurd.
Oosthuizen is hierin vertegenwoordigd.
Zoekt nog mensen voor andere kernen.
Jeep heeft gemeente benaderd om een
afspraak te maken voor een gesprek.

14-12-2015: notulen d.d. 9-11-2014: goedgekeurd, na aanpassing
opmerking verkeersdeskundige.
11-01-2016: aktielijst d.d. 14-12-2015:
08-02-2016: aktieijst 11-1-2016
14-03-2016: aktielijst 8-2-2016
22-04-2016: aktielijst 14-3-2016
27-06-2016: aktielijst 22-4-2016
12-09-2016: aktielijst 27-06-2016
24-10-2016: aktielijst 12-09-2016
12-12-2016: aktielijst 24-10-2016

Jeep

Afgehandeld.

Jeep
Jeep
Jeep
Jeep
Jeep
Jeep
Jeep
Jeep

Goedgekeurd.
Goedgekeurd.
Goedgekeurd.
Was geen agendapunt.
Goedgekeurd.
Goedgekeurd.
Goedgekeurd.

4.

Piet

Penningmeester

14-12-2015:
Piet meldt zijn zorgen over het tijdig door Evodam over te boeken
bijdrage voor 2016 en andere jaren.

11-01-2016:
Piet vindt kosten website en vergaderingen te hoog.
Saldo rekening is: € 736,80

Maakt zich zorgen over betaling 2016 door Evodam

Houdt vinger aan de pols.
Niet te verwachten dat dit voor 2016 een
probleem oplevert. Daarna afwachten.

Werkgroep website gaat hiermee aan de
gang.
Kosten vergadering voor 2e half jaar
kritisch bekijken.
28-1-2016 Harmonisatie begrotingen
Raad Evodam.

08-02-2016:
Piet heeft geïnformeerd naar bijdrage D.O. en anders een voorschot
gevraagd.

Wordt in maart begroting Evodam
behandeld. Men gaat kijken voor een
voorschot.

14-03-2016:
Rabobank gaat weg. Historische Vereniging locatie kwijt. Notaris
stopt.

Paul heeft namens de DR een brief naar
RABO bank gestuurd. Afschrift naar Gerrit
van de Meer.
Dit is bevestigd door Dirk Dijkshoorn.

Bijdrage aan DR wordt op 24 maart besproken. Begroting wordt dan
goedgekeurd.
22-04-2016:
Cor Wouda stukje NHD over bankkosten
-

Arie stelt voor over te stappen naar
Regiobank. Met AED al over.
Even geduld. (laatste nieuws 26-04:
Besluiten worden verstuurd en per
ommegaande geld overgeboekt, bericht
mw. Ien Verrips)
Is door Mw. Verrips bevestigd.

Piet heeft Hans Schutt benaderd over de subsidie

27-06-2016:
Subsidie aanvraag voor 2017 pas na de zomer.
Subsidie 2016

Piet en Paul
Piet

Komen nieuwe formulieren.
Gehele bedrag is gestort.

12-09-2016:
Formulieren subsidie 2017 aangevraagd.
Graag rekeningen eerst naar secretaris/voorzitter voor betaling
Bankkosten per maand erg hoog

Piet
Piet
Piet/Jeep

Zijn in september beschikbaar.
Wil weten of rekeningen goed zijn.
Gaan op zoek naar een goedkopere bank.

24-10-2016:
Aanvraag bankkosten bij SNS bank

Jeep

-

Aanvraag bankkosten bij Regiobank

Jeep

-

Bankkosten KNAB

Paul

Vaste kosten € 6.58 per maand, excl
transacties.
Vaste kosten € 5,75 per maand, incl
transacties
Navraag gedaan. € 5 per maand, incl.
transacties. Bij de volgende vergadering
beslissing nemen.

12-12-2016:
Gemeente uitnodiging informatieavond subsidie beleid
In overleg met Piet zal penningmeesterschap overgaan naar
Nel
Begroting voor subsidie 2017 opgemaakt en toegestuurd.
-

Navraag gedaan over subsidie 2017

-

Hans Kastelein en Wim van Anker gevraagd voor kascommissie
Besloten wordt om voorlopig bij de Rabobank te blijven.

5.

Actiepunten werkgroepen

A. Burgerinitiatief
14-12-2015:
Aan de orde komt oa. Repaircafé
Indiening burgerinitiatieven rond eind maart/begin april
11-01-2016:

Jeep

Piet, Paul, Jeep

Paul

Fred en
Herman
Paul
Allen

9 november. Jeep en Nel gaan heen.
Met ingang van het nieuwe jaar. Piet
maakt afsluiting.
Gemeente wilde toch een begroting.
Ook activiteitenplan toegestuurd.
Verwachting vaststelling eind januari en
dan in februari over maken.
Akkoord.

Neemt contact op met hr. Kuiper.

Paul wil meer voeding krijgen met bewoners. Waar staan wij?
Resultaten?
En hoe bereiken we de mensen.
08-02-2016:
Is een inventarisatie + foto’s opgesteld na Schouw op 26-01-2016.
Dorp ligt er goed bij, opmerkingen gemaakt over: herbestrating,
onveilige speelplaats, zwerfafval, verkeersgevaarlijke locaties en
verkeersveilige route naar MFA in nieuwe schoolseizoen.
Aanvulling op rapportage.

Paul, Fred en Herman gaan een aantal
ideeën uitwerken voor de volgende
vergadering.

Fred en Paul

Ans

Rapportage gemaakt van de plekken, die
aandacht nodig heeft. Rapportage zal met
document Verkeer worden besproken
met de wethouder.
Om te komen tot een veilige fietsroute
naar het nieuwe MFA moet vanaf
Oosteinde worden begonnen.

Speeltuin in De Wijzend kan als burgerinitiatief opgepakt worden.

Paul

Bewoners benaderen.

Met aanvullingen uit vergadering wordt deze Schouw vastgesteld.

Paul

Zie ook: Werkgroep Verkeer
Deze Schouw sturen en bespreken met
Wethouders/ambt. Evodam.

‘Panna-veld’ als burgerinitiatief bij de voetbalvereniging.

Jeep

Voorgesteld bij VV.Oosthuizen.
D.O. akkoord. Jeep gaat hier verder mee.
PvdA: Stukken via de griffie Evodam,
gericht aan college en de raadsleden, te
sturen.

14-03-2016:
Bewoner benaderd stand van zaken burgerinitiatief
Rapport Schouw door Paul gemaakt en verstuurd naar college.

Paul
Paul en Jeep

Is nog niets mee gebeurd.
Na een paar dagen is het rapport ook
naar de raad gestuurd.

22-04-2016:
Navraag gedaan bij Dirk Dijkshoorn over burgerinitiatief.
Voorstel een ‘Pannaveldje’ aan te leggen bij V.V. Oosthuizen.

Jeep
Jeep

-

Paul

Staat in begroting 2016.
Verzoek nog niet verzonden. Intern nog
niet rond. Brief gaat weg.
Nog niets gehoord. Lijkt niet van de grond
te komen.

Voorstel bij bewoners gedaan initiatief in De Wijzend mbt.
speelplaats

27-06-2016:
Meerdere keren gevraagd aan bestuur voetbal of brief met
idee verstuurd is.

-

Email Martijn Verschoor dat hij bewoners wil benaderen met
brief.
Yvo ziet graag dat stukken in de cloud worden gezet.

12-09-2016:
De voetbalvereniging heeft aanvraag ingediend. M.i. te laat en
de gemeente wil dat het plan door meer mensen gedragen
wordt. Hoe dit te bereiken? Enquete. Bal ligt bij de club.

24-10-2016:
Mevrouw Rennie Groot stelt zich voor. Beleidsmedewerker
burgerparticipatie en burger initiatieven.

-

Hans de Vries is gestopt als veiligheidscoördinator.
Kim Leers en Sandra de Wit lichten hun werk als buurtteam
toe. Opgemerkt gaat om de huurhuizen.

Jeep

Geen reacties ontvangen. Bestuur pakt
het nu wel weer op. Aanvraag is nog niet
verzonden.

Paul
Yvo

Paul heeft brief gezien en is acc.
Overleggen hoe vormgeven.

Jeep

Jeep heeft ook overleg met Andre
Middelbeek, die plan zou uitwerken.
Wacht ook op beslissingen van het
bestuur.
Ook geen actie van bewoners De Wijzend.

Wil onze initiatieven graag weten.
Koppelen we terug.
Meldt dat men werkt aan een betere
communicatie met de bewoners. Email:
r.groot@edam-volendam.nl
Zij zijn verantwoordelijk voor Oosthuizen.
Contact:
buurtteamwaterland@wooncompagnie.nl

12-12-2016:
Opgestarte burgerinitiatieven doorgeven aan mw R. Groot

Jeep en Paul

-

Jeep

Email van mw Wijker-Schenk verzoek om beamer met scherm
en horeca afwas machine.

B. Verkeer
14-12-2015:
Knelpuntenlijst is nu: N247/RHstraat/Oosteinde; fietspad
Oostdijk/rotonde; spiegel RHstraat. Arie heeft van situaties
foto’s en daarop details geplaatst. Paul heeft indeling kruising
gemaakt.
I.o.m. Fietsersbond, die met gemeente Evodam overleg heeft,
zijn andere Dorpsraden per email benaderd.
Een huis aan huis verspreide flyer Provincie ivm.
Oosthuizerbrug (Oostdijk).

Arie, Jeep, Paul

-

Arie

Arie zal eigen foto van rotonde aankaarten en sturen.

11-01-2016:
Dorpsraad Middelie situatie doorgegeven.

Paul heeft deze nader toegelicht.
Speeltuintje De Wijzend wordt begin 2017
weer opgepakt. Winterfair wordt
aanvraag voor ingediend.
Jeep neemt eerst contact met Meindert
op. Heer Schokker wijst op Waterlandse
Overstap ( initiatief van Rabobank) Gerrit
Geeft aan dat de HVO een beamer heeft
en zou kunnen huren. Jeep pakt dit op.

Jeep en Arie

18-11-’15 overleg gehad met
Fietsersbond.

Jeep

Warder en Hobrede hebben gereageerd.
Paul op 22-12 jl herinnerd in GDO.
Heeft nms. D.O. per mail ons aangemeld
als belanghebbende.

Paul.

Jeep

Wachten nog op Beets, Kwadijk en
Schardam. Jeep zal hun benaderen.

- Reactie Beets ontvangen.
- Wachten niet meer op andere D.R.’n.

Jeep/Arie

Geen specifieke situatie ingebracht.
Wim Runderkamp is verantwoordelijk
wethouder.

- De verkeerssituaties 14-12-2015 worden ingevoegd in
inventarisatie van de Schouw 16-01-2016 zodat 1-document
ontstaat.

Arie

Kan ook naar Fietsersbond.

- Nu een compleet verkeersoverzicht van knelpunten.

Arie/Paul/Jeep

Knelpunten bespreken met
Verkeerswethouder.

14-03-2016:
DR Beets heeft alsnog een aanvulling ingebracht.

Arie

-

In Uitkomst stukje over weg naar school voor fietsers

Fred

-

Rapport gevaarlijke situaties door Paul in kaart gebracht en
verzonden naar college. Een paar dagen later naar griffie.

Paul

08-02-2016:

22-04-2016:
Klacht is ingediend over snelheid bouwverkeer.

Fred

-

Gemeente afspraak voor overleg 20 april om 15.00 uur

Paul en Jeep

-

Vergadering Fietsersbond (FB) 20 april bezocht.

Jeep en Paul

Niet opnemen, niet haalbaar.
Alle situaties naar FB gestuurd.
Paul wil het totale plan zien van
Oosteinde tot MFA.
Op 23 maart is een informatieavond over
weg naar MFA. Wij moeten ons rapport
ook daar naar voren brengen. Rapport is
ook naar de raad gestuurd.

Dura Vermeer heeft geantwoord en
onderneemt actie.
Wethouder was uitgenodigd, zegde
laatste moment af. Nieuwe afspraak
wordt gemaakt.
Bespreken onze rapporten, constructief
overleg. Positief voor ambt. Was idee om
bij wegproblemen Seevancksweg thv.
Prinsenstichting, dat D.O. zelf contact met
HHNK + met de Prinsenstichting gaat
opnemen.
Overleg knelpunten verkeer met
gemeente toegelicht.
Jeep gaat op 17 mei met FB mee naar
overleg met gemeente. Nog deel veilige
fietspaden toesturen FB.

Zie verslag + mondeling toegelicht.
26-4 per email toegestuurd.
27-06-2016:
Verslag bespreking met gemeente over rapporten
verkeersveiligheid
Op 17-5-2016 overleg Fietsersbond met gemeente (wethouder
Runderkamp en veiligheidsdeskundige Jelle Kaars)
Contact opgenomen met gemeente en Prinsenstichting over
trottoir naar nieuwe locatie Prinsenstichting.

12-09-2016:
Bord vrachtverkeer Raadhuisstraat is verdwenen.

-

Paul
Jeep
Jeep en Paul

Fred

Brief gemeente reactie op rapport verkeerssituaties

Was hierbij aanwezig voor knelpuntenlijst
inzake onze punten.
HHNK werkt niet mee. Gemeente gaat tot
de komgrens aanleggen. Paul gaat contact
met bestuurder van HHNK opnemen.
Afspraak wordt gemaakt met mw. Vente.
Gemeld bij gemeente. Is terug gezet.
Volgens Dirk bebording nog niet goed.
Paul neemt brief met aanwezigen door.
Aantal successen en kruising N 247 wordt
pas 2018. Nieuwe fietspad door park
goed gebruikt.
Kiss & Ride blijkt niet te werken.

Voorvallen op nieuwe fietspad melden bij de secretaris.
24-10-2016:
Verkeersborden en handelingen in Raadhuisstraat aangekaart
en gevraagd om vooraf op de hoogte te worden gebracht bij
veranderingen. Waren kleinere borden geplaatst. Is terug
gedraaid.
Email van de heer Regter nogmaals naar gemeente gestuurd
-

Paul

Jeep

Tom Schilder stelt zich voor. Neemt taak van Henk Talsma
over. Zijn bezig met een gemeentelijk vervoersplan voor
langere termijn.

12-12-2016:
Seniorenraad Werkgroep mobiliteit
Gemeente nieuwe borden Raadhuisstraat
Fietsersbond aandacht voor voorrang voor fietsers bij nieuwe
brug Oostdijk.
De zebrapaden zijn geïnventariseerd in Oosthuizen

Fred

C. Website

Jeep en Paul

14-12-2015:
Discussie nut website tov. Facebook. Gevraagd wordt naar
bezoekersaantallen.
Jeep en Paul hebben afgestemd om zelf artikelen te plaatsen.
11-01-2016:
Bijhouden website

Geen reactie. Tom Schilder bericht dat
het de aandacht heeft.
Tom komt kennismaken op onze
vergadering.
Betreft gele streep op hoek
Biermanstraat/Heemskerkstraat.
Rapport DR is bij hem bekend. Opzet
burgers te betrekken bij plannen. Start
begin volgend jaar. Extern buro werkt
e.e.a. uit.

Wil zebra’s in kernen inventariseren.
Zijn gemaakt en worden geplaatst.
Moeten we dit aankaarten?
Nog geen terugkoppeling van Thoom
Steur.

Jeep

Mail gestuurd naar Martijn.

Jeep en Paul

Paul verzorgd zelf de website van Martijn
voor ZO!

Jeep

Was niet mogelijk. Aangezet. Over aantal
weken opvraag doen. Zoon van Nel kan
mee helpen.

Paul en Jeep

Afspraak 9-2-2016.

08-02-2016:
Overzicht aantal bezoekers van 1-12 t/m 21-1 ontvangen.
Afspraak gemaakt met Martijn voor overleg.
14-03-2016:
Martijn heeft een website om alle activiteiten in Oosthuizen te
vermelden.
Martijn heeft een concept voor nieuwe website naar Paul gestuurd.

Hier zijn vrijwilligers voor nodig.

Ontbreekt missie/visie van onze DR. Paul
heeft een voorstel op papier gezet. Men
gaat akkoord. Voorstel aanvulling
Werkgroep Wonen.
22-04-2016:
Aanpassingen data vergaderingen doorgegeven.

Jeep en Paul
Komende week wordt nieuwe website
gevuld met tekst.

27-06-2016:
Nieuwe website is gelanceerd

-

Paula Kastelein stelt voor Missie & Visie meer in Jip en Janneke
taal.

Paul

-

Jeep vraagt om reactie te geven op gestuurde e-mails,
verzoeken en actiepunten. Voorbeeld niet aanleveren
informatie nieuwe website, dit motiveert niet.

Jeep en Paul

12-09-2016:
Verzoek gemeente stukje over parkeren en halen/brengen
nieuwe school.
Van paar leden nog informatie krijgen voor op website.

Niet iedereen heeft zijn gegevens
doorgegeven. Paar (opbouwende)
reacties. Paar zaken moeten nog
aangepast worden.
Geeft voorstellen. Zullen deels worden
meegenomen waar tekstueel mogelijk is.
Tekst is aangepast.
Voorbeelden worden onderkend en zullen
opgepakt worden.

Paul
Fred en Yvo

Wordt geplaatst. Hadden we al
voorgesteld. Is helaas niet gebeurd.
Karin al aangeleverd.

24-10-2016:
Geen bijzonderheden.
12-12-2016:
Besloten wordt om Website en Facebook samen te voegen tot een
werkgroep Media.
D. Facebook

Manon en Nel

14-12-2015:
Kunnen dit beter benutten door meer onderwerpen te plaatsen,
w.o. agenda vergadering. Manon vraagt om input van de leden en
wil dit nog voorlopig voortzetten

Allen input leveren.

11-01-2016:
Facebook loopt goed, Manon heeft onderwerpen opgezet.
08-02-2016:
Nel heeft nog geen contact met Manon gehad.

Nel

Nel zal contact opnemen met Manon over
samenwerking.

14-03-2016:
Nel was niet aanwezig. Paul wil dat we allen informatie aan Manon
aanleveren.

Nel

Gaat dit alsnog doen.

22-04-2016:
Aanvraag burgerinitiatief op Facebook gezet
Versterking tbv. Facebook
Manon
Nel

Neemt contact op met Manon. Gaat
iedere mail beoordelen op plaatsing.

27-06-2016:
Manon vraagt van alle DR leden input voor Facebook
Nel gaat contact opnemen met Manon.
Nel

Aandachtspunt voor ons allen.

12-09-2016:
Facebook nu ook mogelijk via de website
Facebook goed door Nel opgepakt.
Moet nog meer informatie op Facebook
komen. Tekst aanleveren aan Nel.

24-10-2016:
Geen bijzonderheden.
12-12-2016:
Compliment aan Nel. Is prima medium. Veel bezoekers.
Wordt samengevoegd met Website tot werkgroep Media.
E. Glasvezel

Yvo

14-12-2015:
3-partijen zijn geselecteerd en de puntjes worden op de ‘i’ gezet
voor het tekenen van de contracten.

In januari 2016 zou werving beginnen.

11-01-2016:
Er moeten nog een aantal puntjes op de i worden gezet.

Opzet dit eind januari rond te hebben.

08-02-2016:
Zie: GDO.
14-03-2016:
Oproep voor ambassadeurs

Jeep
Yvo

Paul en Fred

22-04-2016:
Geen bijzonderheden.

Intern rondgestuurd en ook naar de
voetbalvereniging. Paul meldt zich aan.
Moet voor OHZ regelen. Als je iemand
weet?? Ans meldt zich ook aan. Op 31-3
bijeenkomst ambassadeurs.
Tijdens GDO op 18-04 bleek dat op enkel
juridisch puntje de overeenkomsten klaar
zijn te ondertekenen.

Ans en Paul

Hebben zich opgegeven als
ambassadeurs.

Yvo

Vermoedelijk rond de zomer contracten
getekend.

Yvo

DR hoopt op snelle start inventariseren
bewoners.

12-12-2016:
Bericht van voorzitter Zeevangnet dat licht op groen staat en
contracten getekend gaan worden.

Paul

Volgens Yvo halverwege januari start met
vraagbundeling.

F. AED

Arie en Lara

27-06-2016:
Blijft liggen i.v.m. het afsluiten van de contracten. Lijkt toch
schot in te komen.
12-09-2016:
- Nog steeds gesteggel over verantwoordelijkheid kosten.
24-10-2016:
Yvo denkt dat deze week zaken rondkomen.

14-12-2015:
Werkgroep AED heeft opleidingen ingepland en gaan nieuwe
leden werven, waarvoor subsidie via de Wensboom wordt
ingediend.
Overleg Arie met Stichting AED loopt, verwachting is dat in
januari 2016 nieuwe bestuur wordt gevormd.
Voorstel aanpassing begroting 2016 in ingezet. Paul en André
Kruit (DR Beets) zullen met Arie hiernaar kijken om sluitend te
maken.

11-01-2016:

Arie

Indienen voor eind december.

Arie

Loopt.

Paul en Arie

Nog tekort van € 900,00. Richard Nat van
Schardam vervangt André Kruit en zal
begroting bekijken en met Paul
afstemmen.

Op 13-1-2016 overleg met coördinatoren.

Arie

Zal een dagelijks bestuur worden
gevormd, die in overleg gaat voor de
overdracht.
Begroting is nog vaag. Nieuwe bestuur zal
kritisch naar de kosten kijken. Aanvraag
wensboom loopt nog.

Arie

9-2-2016 komt nieuwe bestuur bij elkaar.
Goed kijken hoeveel mensen opgeleid
zijn. Verschilt per kern.
Vanuit GDO en onze DR geen bijdrage.
VSB heeft bij start subsidie verleend.
Begroting nog groot tekort. Zal kritisch
bekeken worden.
Optie is aanvraag subsidie via Evodam
indienen, ook naar alle fracties sturen.
Kamer van Koophandel is rond. Gaat extra
kosten. Niet begroot.

14-03-2016:
Subsidie toegezegd van € 3.500 ( € 1.000 meer nodig)
Arie inspectie Beets. AED’s niet op orde.

Arie
Arie

22-04-2016:
Op 4 april ALV Dorpsraad Warder bezocht.

Arie

Gaat ook andere DR bezoeken. Alle
dorpen AED’s controleren. Groot
probleem is dat geen onderhoud bij veel
AED’s is gepleegd.
Voorstellen en doelstellingen naar voren
gebracht.
Komen bijeenkomsten, waarbij ook zal
worden geoefend.
Onderwerp voor op Facebook.

27-06-2016:
Contract afgesloten met Ambulancedienst Amsterdam

Arie

Zie uitnodiging van Arie. Dorpshuis.
Wil werkgroepen per kern van 5 man.
Achterstallig onderhoud.

Arie

Beschrijven wat iemand moet doen.

Gerrit

Is te duur. Onderhoudskosten zijn veel
lager. Kan zijn subsidie niet geheel wordt
gehonoreerd of kosten hoger worden
AED’s moeten verminderen.
Is ondernemersvereniging mee bezig.

Paul vraagt aandacht voor de begroting.

08-02-2016:
-

N.a.v overleg op 13-1-2016

-

Vraag: Toezegging bijdrage DR besproken in GDO?
Is VSB-fonds een optie?

-

Begroting

-

Werkt nu met app “Hartslagnu”. Arie zal dit aan Nel doorgeven,
zal ook worden bekeken zelf een FB-pagina op te starten.

12-09-2016:
Op 25 oktober bijeenkomst met Ambulancedienst Amsterdam
21 AED’s zijn geïnventariseerd.
-

AED’s goed, kastjes vaak slecht.

24-10-2016:
Begroting is klaar en subsidie is aangevraagd.
Functiebeschrijvingen voor vrijwilligers
12-12-2016:
Bijeenkomst met ambulancedienst geslaagd.
Arie wil graag weer een moment op de jaarvergadering.
Hr de Jong verwijst naar een bedrijf, die AED’s aanbiedt inclusief
onderhoud voor € 1 per dag.
Iedereen, die bekend is bij AED heeft nieuwe uitnodiging gehad.
-

MFA heeft geen AED

G. GDO

Paul en Fred

14-12-2015:
Paul heeft verslag Adviesraad en begroting AED naar vz. gestuurd.
Diverse onderwerpen besproken, w.o. opvolging Bm.
11-01-2016:
Verslag overleg 22-12-2015 ontvangen, geen bijzonderheden.

Paul zal D.R’n herinneren aan verzoek
knelpunten verkeer.

Paul

08-02-2016:
Op 1-2-2016 overleg geweest.

Fred en Jeep

Zie het verslag. Goede zaak dat
wethouder Buitengebied vergadering
gaat voorzitten.

-

Organisatie:

Belang GDO besproken.

-

Adviesraad:
Op verzoek van D.R. Warder huidige situatie WMO/Adviesraad
besproken.

-

Glasvezel:
Waren nog een paar zaken waarover besloten moet worden.
Wim Schoenmaker verwacht op korte termijn afsluiten
overeenkomst. Daarna benaderen van de bewoners.

Hans Schütt is voorzitter. Wim
Schoenmaker,secretaris en maakt
notulen.
Voorstel wel als GDO bij de Adviesraad te
laten zien.

14-03-2016:
Bijeenkomst met SBS 55 en seniorenraad met hun werkgroepen
24-2-2016.

Volgend overleg 18-4-2016.

Paul en Fred
Zie verslag.

22-04-2016:
Notulen van 1-2-2016 ontvangen +agenda vergadering 18-42016.

Fred en Paul
Fred geen uitnodiging.
- Contract Glasvezel kan binnenkort
getekend.
- D.O. meldt presenteren op 24-04 in Pius
X Volendam. Plv. Vz. meldt dat eens
gekeken moet worden aan welke
uitnodigingen gehoor moet worden
gegeven. D.O. aangegeven hierop niet te
wachten.
- Vraag wordt positief beantwoord om als
GDO op braderie 5-06 a.s. te staan.
- Op verz. D.O. wordt vast agendapunt
toegevoegd: ‘Wat speelt actueel in de
dorpen’.

27-06-2016:
Op 20 juni heeft er een overleg plaatsgevonden.

Fred

-

Paul en Fred

Groenvoorziening kernen bespreken in GDO

12-09-2016:
Gebeurt momenteel weinig. Volgende overleg is 4-10-2016.
24-10-2016:
Overleg in Warder op 4 oktober

Verslag zie email Jeep 5 oktober.

Fred en Jeep

12-12-2016:
Volgende overleg dinsdag 13 december in MFA.
-

Zie e-mail van Jeep en de notulen zijn
doorgestuurd.
Akkoord met subsidie voor Winterfair.
Paul heeft DR bedankt voor hun snelle
reactie.

Dorpsraden andere kernen snelle toezegging subsidie

H. WMO

Paul heeft secretaris laten weten een vast
agendapunt opnemen. “Wat speelde de
afgelopen periode gebeurd of speelt de
komende periode”.

Ans en Piet

14-12-2015:
Ans

Wordt afgewacht

-

-

-

Wordt aangegeven dat in de Adviesraad opnieuw wordt
gesproken om de D.R’n gevraagd en ongevraagd van advies te
laten dienen.
Opzet is te komen tot een nieuwe WMO-raad Evodam. De
D.R’n zijn welkom in de WMO-raad en wordt via AVI in goede
banen geleid om tot werkbaar geheel te leiden.
ANBO Zeevang bestaat niet meer i.v.m. landelijke perikelen.
Wil zelfstandig verder gaan. Contact met SBS55+ geweest die
voor Kerstactiviteit zich garant heeft gesteld.

Ontwikkelingen worden afgewacht.

Inmiddels per 1-1-2016 samen met ANBO
Evodam.

11-01-2016:
Indicatie nu door gemeente en Zorgcirkel.
Aantal patiënten die zorg nodig hebben nemen toe. Huishoudelijke
hulp wordt gekort.
Jeep meldt dat Ans door ziekte er niet is en deze vergadering laat
schieten om bij een overleg van WMO en een adviesburo te zijn.

Piet
Piet

CIZ regelt dit niet meer.
In ZO Beemster is Buurtzorg opgestart.

08-02-2016:

Paul en Fred
Paul

Datum bepalen.
Datum wordt geïnventariseerd.
Mail gestuurd naar Jan Tol, voorz.

Ans

Er is nu een tijdelijke WMO raad.

Ans, Paul en
Jeep

Nuttig overleg. Gaan elkaar betrekken bij
zaken. Samen optrekken. Aanschuiven bij
hun werkgroepen als het ook onze zaken
betreft. Periodiek bij elkaar komen.

Ans

Iemand met kennis van zaken nodig.

Piet

Maakt zich zorgen over toekomst
Seevanck en Notaris.

Uitnodiging seniorenraad voor nader overleg met werkgroepen.
Paul meldt noodzaak overleg met Seniorenraad Evodam ivm.
komende bouw seniorenwoningen op plek Cult.centrum.
Ans zit niet meer in WMO raad, maar in Adviesraad Sociaal domein.
14-03-2016:
7 maart is er een bijeenkomst geweest met Seniorenraad, SBS’`55
en DR.

Piet vindt dat de Clientenraden van de locaties Zorgcirkel binnen de
gemeente beter moeten samenwerken.
22-04-2016:
Binnen organisatie straks maar 1 persoon voor Zeevang
-

Zorgcirkel krijgt straks 2 directeuren voor 26 vestigingen.

27-06-2016:
14-6 Notulen/actiepuntenlijst Seniorenraad
WMO valt nu onder koepel Sociaal Domein
-

Volgens Ans maar 2 personen in WMO raad

-

Ans stelt voor WMO problematiek als agendapunt op te
nemen bij GDO.

12-09-2016:
Concept Huishoudelijk Reglement Koepel Sociaal Domein
-

Jeep
Ans

VKA
Meerdere instanties, zoals jeugdraad.
Gezien vele problematiek deskundigen
nodig ( Maarten de Vries???)
Paul zal dit doorgeven aan Wim
Schoenmaker.

Ans

Doorgestuurd. Na goedkeuring verder
invulling van de raden.

Ans

Paul heeft met Maarten de Vries
afgesproken met hem in gesprek te gaan
en info te verstrekken.

Yvo

www.svow.nl
nieuwe lijst contactpersonen.

Ziekte Rens Moolenaar zwaar verlies/aderlating voor WMO

24-10-2016:
Men heeft nieuwe mensen voor WMO raad nodig. Morgen weer
overleg.

12-12-2016:
Email over contact met Stichting Samen Veilig Ouder Worden
Seniorenraad
-

-

Gemeente Woonvisie 2017-2021

Seniorenraad heeft enquete over
woonbehoefte doorgestuurd.
Koepel Sociaal Domein heeft ook
aanvullingen aangeleverd.

-

Jetty Voermans is toegetreden bij de WMO raad
In de top bij Zorgcirkel de nodige veranderingen

Ans
Ans

-

Aanvragen WMO worden snel afgehandeld.
Paul gaat nog in gesprek met Maarten de Vries

Piet

I.

Whatsapp groep Burgerwacht

Karin en Nel

Management op nieuw solliciteren,
andere regio indeling enz.

14-12-2015:
Het aantal deelnemers neemt toe.
11-01-2016:
Wanneer komen bordjes Whatsapp?

Fred

Ligt bij de gemeente. Vinger aan de pols
blijven houden.

08-02-2016:
Jeep zal navraag doen, via de griffie.

Gevraagd wordt naar stand van zaken m.b.t. de bordjes.
14-03-2016:
Zie mededelingen bij secretaris.
22-04-2016:
Coördinator Integrale Veiligheid, de heer De Vries, van de
gemeente komt kennismaken op 3 mei.

27-06-2016:
Op 3 mei bezoek Hans de Vries van de gemeente. Hij is
coördinator integrale veiligheid. Kennismaking met elkaar en
wat zijn taken zijn en waar wij mee te maken hebben.
Seniorenraad wil thema wijden aan veiligheid en vragen ons
om ideeën.
Bordjes zijn opgehangen. Burgermeester officiële start. PR
goed

Aangegeven is dat we snel duidelijkheid
willen over de bordjes.
Zeevangs Belang heeft vragen gesteld.

Karin, Paul en
Jeep
Paul

Goed gesprek en tot slot kwam
toezegging Whatsapp bordjes. Gezegd wij
als eerste.
Heeft gewezen op onze Burgerwacht.
Nieuwe aanmeldingen gekregen.
Karin neemt contact met hen op.

12-09-2016:
Nieuwe aanmeldingen
Arie stelt voor meer met wijken te gaan werken.
Op 13 september is een bijeenkomst over Burgerwacht in PIUS
X.

3 bewoners zich aangemeld.
Volgens Karin is dit niet te doen.
Karin gaat heen.

24-10-2016:
Gemeente wil in overleg met beheerders van de What’s App
groepen.
Bijeenkomst gepland op 21 november gemeentehuis.

E-mail van Albin Zwiers dat hij stopt als
beheerder en Karin zijn taak overneemt
Gefeliciteerd Karin!

12-12-2016:
Notulen beheerders bijeenkomst 21-11-2016 ontvangen.
-

Voor de Winterfair banners en een flyer laten maken.
Tijdens Winterfair 52 nieuwe aanmeldingen
Op jaarvergadering presentatie over Burgerwacht

J. Kerstactiviteit

Doorgestuurd naar Karin. Is op de hoogte.
Raambordjes zijn ook geregeld.
Paul
Karin
Karin

Nu 120 leden.
Regelt dit en dan ook iedereen
uitnodigen.

Ans, Karin en
Nel

14-12-2015:
Ans en Nel

Ziet er mooi en verzorgd uit.

-

-

De attentie, de winkelwagenmuntjes met logo’s van Dorpsraad
Oosthuizen en Glasvezelnet worden rondgedeeld.
Zaterdag 19-12 Partytent opzetten en bemensen naar
Oliebollerie bij gemeentehuis. Nieuwe spandoek door Yvo
verzorgd opgehangen (perfect!).
Afstemming met organisatie Kerstmarkt en ZO! om onze
Kerstactiviteit en de Kerstmarkt op elkaar af te stemmen.

11-01-2016
Kerstactiviteit geëvalueerd. Ongeveer 250 muntjes uitgereikt.
Ook Schardam muntjes geven. Wim Doets wil actie niet gelijk
met kerstmarkt.
Veel bewoners dachten weer zout te krijgen. Flyer had
duidelijker moeten zijn.
Nota oliebollenactie 12-2 binnengekomen.

Jeep, Herman,
Paul en Yvo,
Karin en Ans.
Allen

Om 09:00 u. opbouwen, om 16:00u.
afbreken.
Lijken voordelen te zijn om samen op te
trekken. Kerstmarkt in 2016 wordt op
zondag 18-12. Komt dit uit met onze
zaterdag, w.o. Wim?
Optie 2x te gaan staan?
Belang goed overleg met alle betrokken
partijen.

Piet

12-09-2016: (voorlopig geen activiteiten)
27-06-2016:
Karin vraagt een ieder alvast na te gaan denken wat te doen
als kerstactiviteit.
12-09-2016:
Overleg plannen met alle betrokken personen/instanties.
Voorstel 2 dagen en een nep ijsbaan.
24-10-2016:
Overleg is gepland met alle partijen

-

Voorstel tot aanschaf LED kerstboom voor het gemeenteplein.
Er wordt op 9, 10 en 11 december een Winterfair gehouden.

-

Geen actie Straatje schoon ( nog wel flyers)

12-12-2016:
Organisatie Winterfair

-

Zondag 4 december kerstboom geplaatst

-

Banner laten maken voor DR en Burgerwacht
Flyer laten maken en rondgebracht

-

Paul doet nog even kort verslag van de organisatie, resultaat
en brief van de gemeente.

K. Openbare ruimte
12-09-2016:
Besloten wordt een werkgroep Groen toe te voegen

Allen

Contact opnemen met organisatie
kerstmarkt.

Paul

Gaat datum plannen.

Paul

Heeft een stappenplan gemaakt. Subsidie
wordt aangevraagd. Dorpsraad heeft een
aansprakelijkheidsverzekering en
evenementen verzekering afgesloten.
Kosten ongeveer € 500. Is akkoord.
Is aanjager en doet verslag wat men wil
gaan doen.
Op zondag wel met een stand van de DR
op de kerstmarkt: Reclame D.O., voor
Whatsappgroep + uitdelen
winkelwagenmuntjes.

Karin
Paul

Paul

Veel werk aan geweest. DR heeft LED
kerstboom aangeschaft. Bericht over
subsidie duurde te lang. 3 daagse fair
afgeblazen. Zondag 11 december blijft.
Gehele DR aanwezig. Officieel met Love
TV en een bubbel.
Ook flyer Whatt’s app groep.
Reclame Winterfair en Burgerwacht.
Meteen datum jaarvergadering en
aandacht voor “Straatje Schoon”.
Het was erg druk en zeer geslaagd.
Volgend jaar start organisatie in maart.
Gaan voor 2 of 3 dagen.
Hr Schokker geeft advies om met de
gezamenlijke VVV’s samen te werken.

Paul en Fred

Tineke Reus wil zich hier ook voor
inzetten, heeft kennis hoe buurt zou

kunnen participeren met gemeente bij
groenonderhoud.
-

Schouw nog een keer en dan met bevindingen andere DR in
rapport naar de gemeente.

24-10-2016:
Email naar Provincie 17-10-2016 dat bebossing nog hetzelfde
is.
Extra Schouw door dorp gemaakt op 24 oktober

Fred en Paul

Er is een motie door de raad ingediend
om achterstand groenvoorziening in te
lopen.

Jeep

Op 24-10-2016 komt reactie

Paul en Fred

Conclusie ziet er weer goed uit. Paul zal
dit rapporteren naar gemeente.

-

Bewoners betrekken bij Groenbeheer.

Paul

Tineke heeft kennis/informatie hoe,
gebeurt bij meer gemeenten in NL. Vooraf
afstemmen om een signaal naar
gemeente te gaan geven.

-

In het voorjaar 2017 weer een schouw.

Paul

Buurtteam Wooncompagnie geeft aan dat
een schouw hét onderwerp is waar ze
graag bij zouden willen zijn.

-

Voorstel om de naam van de werkgroep Groen om te zetten in
Werkgroep Openbare ruimte, dezelfde naam als in E-Vodam.

Paul

Hieronder valt o.a.: Groenbeheer,
bestrating, verlichting.

-

Gerrit Kuijper wil zich inzetten bij de DR. Heeft kennis van
bestrating.

Gerrit

Dorpsraad is blij met input Gerrit. Neemt
deel aan deze werkgroep.

-

Werkgroep bestaat nu uit 4-leden.

Werkgroep

Werkgroep bestaat nu uit Tineke, Gerrit,
Fred en Paul.

Paul

Zijn op een paar puntjes na bij.
Tineke, Fred, Paul en Gerrit gaan een
datum prikken. Tineke weinig tijd.

12-12-2016:
Besloten om rapport Groen niet naar gemeente te sturen.
Frank van Dijk van de gemeente wil rondje dorp het dorp
maken.

6.

Rondvraag

14-12-2015:
Cursus vergadertechniek i.p.v. een bestuur uitje.
Meer inzamelbakken voor ophalen afvalplastic in Oosthuizen.
Bij de nodige rotondes in de omgeving, w.o. Scharwoude, is
het voor de fietser onoverzichtelijk.
Voorstel om de agenda D.O. in de huis aan huisbladen op te
nemen met als doel meer bekendheid DR te geven, o.a. tbv.
burgerinitiatief meer bekendheid.
Vraagt of er iets bekend is over het huis van de overleden hr.
Bruinsma.
Ontvangen DVD van de gemeente over de ruilverkaveling huis
aan huis uitgedeeld aan alle bewoners.
Jeep bedankt Manon voor haar bijna 3-jaar lange lidmaatschap
van de Dorpsraad. Manon blijft Facebook ondersteunen.

Allen

Arie
Arie
Herman

In nieuwe jaar bespreken.
Met Evodam in overleg treden.
Meenemen in werkgroep verkeer.

Piet

Piet pakt dit op richting de huis aan
huisbladen.

Piet

Onbekend.

Ans

Prima actie.

Jeep

Bon uitgereikt.

11-01-2016:
Belangrijke afspraken binnen de coalitie

Dirk

Afvalstraat blijft, servicebalie, bouw bij
Kraaiennest en Cultureel Centrum.

-

Ans

Dorpsraad wordt er nog niet bij
betrokken.

Groep bewoners Oosteinde gaan in gesprek met gemeente
over trillingen door zwaar en agrarisch verkeer.

08-02-2016:
-

Uitnodiging bezichtiging bedrijf Arie.

Arie

-

Henk Kastelein vraagt om meer bekendmaking van de
vergaderingen.

Jeep/Paul

-

Vergaderlocatie i.p.v. de huidige Cultureel Centrum.

Karin

-

Plaatsen vissteiger tijdens of na bouw nieuwe brug Oostdijk.

Herman

-

Wie weet de naam nog van de persoon, die eenzaam is en van
klassieke muziek houdt?

Ans

-

Voorz. meldt dat hij de volgende vergadering er niet is.

Paul

14-03-2016:
Ans vraagt wat de bestemming wordt van de huizen op de
Weth.Biermanstraat.
-

Piet deelt mee dat het huis van Bruinsma wordt overgenomen
door beide zoons.

Zal waarschijnlijk april worden, met
vergaderen en hapje/drankje.
Staat op de website en via Facebook.
Uitnodigingen op te hangen in winkels
met logo D.O.
Huur zaal Zorgcentrum mogelijk, overleg
starten.
Dorèthy van den Heuvel zal dit verzoek
doorspelen aan Recreatieschap.
Ons onbekend. Misschien Piet.

Blijft voorlopig woonbestemming, dus
geen uitbreiding van de Notaris.
Piet

22-04-2016:
Situatie omtrent de camperplaats is besproken.

Piet

-

Zorgen over toekomst Zorgcirkel

Ans

-

Als RABO bank gebouw verdwijnt zorg om pinautomaat

27-06-2016:
Wat gebeurd er met de doelen bij de school

Herman

-

Opknappen Seevancksweg opmerkingen

Herman

-

Nieuwe schoolplein wordt afgesloten

Dirk

-

Afwezig vergadering 12 september

Karin en Nel

12-09-2016:
Eenzaamheid onder ouderen

Dirk

-

Ans

Gemeente gaat zich buigen over
mogelijkheden.
Zal informatie mailen (is ontvangen).
Paul gaat dit aankaarten bij de RABO
bank.

Zijn van school, dus zullen ergens anders
komen.
Opnemen/melden bij Mark Wardenaar.
Hoe zal dat straks gaan met parkeren. Op
2-10-2016 is er een bedrijvenbeurs.

Zonnebloem besteed hier aandacht aan.
Verstrekken van welkomstpakketten door DR

In Beets en Warder wordt dit gedaan. IN
OHZ veel moeilijker te organiseren.
-

Schema maken sleutel en corvee
Vergadertijd tot 22.00 uur
Zorg in OHZ neemt toe

Arie
Arie
Piet

-

Wandelroute loopt diagonaal over nieuwe kruispunt bij MFA

Herman

Jeep maakt schema
Veel te bespreken dit keer.
Men werkt met een specialisten team en
alleen met gekwalificeerd personeel.
Moet opgenomen worden met de
gemeente. ( Werkgroep Verkeer).

24-10-2016:
Tasje welkom in de wijk zoekt vrijwilligers

Ans

-

Yvo

-

Heeft plan voor het park ingediend maar niets meer van
gehoord.
Geen scheidingswand in sporthal

-

Naam Arendshoeve bij Prinsenstichting moet aan de voorkant
Aktielijst nieuwe punten bovenaan

Herman
Arie

Gerrit merkt op dat zijn vrouw zich heeft
aangemeld. Rennie Groot pakt dit op.
Zal gaan informeren bij de gemeente.

Herman
Is geen voorziening voor gemaakt, dus
niet meer mogelijk.
Advies om dit zelf aan te kaarten.

-

-

De voorlichtingsavonden over dijkverzwaring zijn niet
doorgegaan.

In kader project Promotica staat een houten huisje over
slimme techniek nu in De Seevanck
Gemeente zet in op meer elektrische auto’s, dus
mogelijkheden voor laadpalen die niets kosten.

Tineke

Rennie

Arie
Arie
Tineke
Tineke

7.

Jeep

22-4-2016:
- Besloten is om voortaan per 6 weken te gaan vergaderen. 9 mei
komt te vervallen en 13 juni wordt 27 juni.
- Navraag kosten vergaderlocatie bij Zorgcirkel
Vergaderdata:
12-12-2016.
27-06-2016:
Meindert gevraagd naar mogelijkheden huur MFA. Gegevens van
mogelijk gebruik locatie Zorgcirkel zijn bekend.

12-09-2016:
Datum jaarvergadering 24 oktober wordt onze volgende
vergadering.
Datum jaarvergadering in januari/februari

Allen
Ans

Jeep neemt dit met Paula op.
Jeep neemt beide op in “groep”.
Specifieke gevallen wel, algemeen niet.
Oproep op Facebook zetten.

Komt beter uit om onderwerpen uit te
diepen.
Bespreekpunten gemaild tbv. gesprek.
Huur en koffie is mogelijk.

Jeep en Paul

Website + FB bijwerken.

Jeep

Nog geen bericht.
Als we meer weten beslissen welke
locatie, wel eerder afgesproken dat
centrumgedachte de voorkeur heeft ivm.
bereikbaarheid.

Jeep

Komt met een voorstel. Let op
voorjaarsvakantie.

24-10-2016:
Besloten wordt de jaarvergadering op 14 februari 2017 te houden.
Bij onze volgende vergadering agenda, gasten en PR bespreken.
Jeep zal voor de volgende vergadering met een voorstel komen
voor data vergaderingen in 2017.
12-12-2016:
Jeep heeft al data doorgestuurd. Iets minder vergaderen en liefst in
december ook nog. Jeep komt met een nieuw voorstel.
Agenda jaarvergadering wordt doorgenomen.

Vervelend. Hebben wij niet veel mee te
maken. Paul verwijst naar Wim
Schoenmaker en Gerrit naar Ewout
Schurink. Aan Tineke is info gestuurd met
instanties/personen.

Tom

12-12-2016:
Paula kan aktielijst omkeren
Mist Gerrit en Tineke in sommige e-mails
Wordt kritisch naar bestemmingsplannen gekeken.
Nieuwe dienstregeling EBS niet voor iedereen een verbetering.

Vergaderdata 2016

Veel werk om dit om te zetten. Arie
vraagt Paula of dit eenvoudig kan.
Besloten wordt dat de punten een jaar op
de aktielijst staan.

Locatie: Cafe Seevanck

Paul

PR via Facebook. Fracties uitnodigen.

