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Overeenkomstig artikel 6 van de  Subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam geven wij 
hieronder een overzicht van activiteiten en resultaten van activiteiten van de Dorpsraad Hobrede.  
 
Het doel van de Stichting de Dorpsraad Hobrede is om een goed leefklimaat in Hobrede te 
bevorderen. Hiervoor overlegt de Dorpsraad met de bewoners, het gemeentebestuur, het 
waterschap, het hoogheemraadschap en andere besturen en overheden. De Dorpsraad coördineert 
vraagstukken die het dorp betreffen, om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren of in onderling 
overleg op te lossen. De Dorpsraad Hobrede zet zich dus in als ogen en oren van het dorp. 
 
De resultaten hiervan zijn niet altijd meetbaar of tastbaar. De betrokkenheid, reacties, bijdragen en 
interesse van de dorpsbewoners voor bijvoorbeeld de structurele verbeteringen van de leefomgeving 
en hun deelname aan evenementen geven ons de bevestiging dat wij een positieve bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid in Hobrede en woonplezier van Hobreeërs. 
 
De dorpsraad Hobrede heeft in 2017 de volgende activiteiten uitgevoerd. 

Actie Resultaat 
Dorpsraad vergaderingen 

Maandelijkse vergadering De dorpsraad is in 2017 11 keer bijeengeweest. Ter 
voorbereiding brengen dorpsraadsleden onderwerpen in. Van 
de vergadering wordt een verslag gemaakt en er wordt een 
actielijst bijgehouden. Zowel de agenda als het verslag worden 
op onze website www.hobree.nl gepubliceerd. 

Openbare jaarvergadering voor alle 
Hobreeërs 

Opkomst zo’n 40 bewoners. Tijdens de jaarvergadering heeft de 
burgemeester kennis gemaakt met Hobrede. 

Enquête onder bewoners naar 
suggesties ter verbetering van  de 
eigen leefomgeving 
 

Diverse suggesties zijn overgenomen zoals verbetering van de 
speeltuin, een buurtborrel etc. De enquêteresultaten zijn 
gedeeld met de gemeente, aangezien veel suggesties  buiten 
onze mogelijkheden liggen maar waarin we zowel 
gesprekspartner voor de gemeente als vertegenwoordiger van 
de inwoners zijn.  

Leefomgeving 

Samen met de gemeente 
- Schouw van de stand van 

onderhoud Hobrede  
- Opknappen speeltuin 
- Beplanting in betonbakken 
- Brugonderhoud 

Met de gemeente is nu structureel overleg over onderhoud en 
verbetering in de leefomgeving. Dit overleg ervaren wij als 
prettig en nuttig. Deze goede relatie is al een resultaat op zich, 
maar er wordt ook gewerkt aan daadwerkelijke verbeteringen. 
Diverse knelpunten zijn snel opgelost, anderen kennen echter 
qua voorbereiding en uitvoering een langere doorlooptijd. 

http://www.hobree.nl/
http://www.hobree.nl/


 
 

Pagina 2 van 3 
Verslag van activiteiten en resultaten Dorpsraad Hobrede 2017 

- Overweging voor 
verplaatsing van de glasbak 
(veiligheidsoverweging) 

Etc. 

Communicatie 

Onderhoud Website 
www.hobree.nl  
 

De doelgroep van deze website is primair de inwoners van 
Hobrede. De website is up-to-date gemaakt en wordt gebruikt 
voor aankondigingen, actuele informatie over Hobrede, de 
omgeving en de gemeente. Meerdere personen werken hier 
aan mee, zowel aan content als aan technische verbeteringen. 
Op de website is ook een evenementenkalender opgenomen. 

Introductie en implementatie 
Buurtapp’s 
 

40 van de 75 huisadressen van Hobrede en omgeving zijn 
aangesloten op een calamiteiten app. 20 huisadressen zijn 
aangesloten op een informele buurtapp.  

Hobrede op Facebook Een gesloten Facebookgroep waarin Hobreeërs leuke en 
interessante onderwerpen uitwisselen. 

Heringebruikname 
mededelingenkast en flyers 

Ook in de digitale tijd bereiken we niet iedereen met digitale 
middelen. Daarom wordt ook nog steeds geflyerd. Algemene 
mededelingen (info over de website en afvalophaal kalender 
etc.) worden in de mededelingenkast gehangen. 

Sociale samenhang 

Organisatie Garage Sale  
 

Op een zonnige 28 mei is de eerste Garage Sale gehouden. 
Deelnemers die zich aangemeld hadden kregen vanuit de 
Dorpsraad tips en middelen om het eigen winkeltje op te 
leuken. Hier hebben wij veel leuke suggesties en reacties op 
gekregen. LOVE TV heeft hier een uitzending van gemaakt. 
“Voor herhaling vatbaar!” was een veel gehoorde reactie. Dat is 
resultaat genoeg! 

Organisatie burendag 
 

In september 2017 is door de Dorpsraad weer een burendag 
georganiseerd, waarbij de buren voor elkaar culinaire verrassing 
creëerden en de organisatie voor consumpties zorgden. Een 
leuke en geslaagde burendag.  

Verwelkoming nieuwe bewoners Nieuwe bewoners krijgen vanuit de Dorpsraad een 
welkomsboeket en de dorpsvlag. 

Veiligheid 

Herhaling AED-opleidingen 
 

Ook dit jaar hebben de AED-gecertificeerden weer een 
herhalingscursus kunnen volgen. Het zijn er dit jaar wel minder 
geworden. Dit is waarschijnlijk door de eigen bijdrage van 10 
euro. Wij hebben meerdere reacties gekregen die hierop 
wijzen. 

Wegdek Op ons verzoek heeft de gemeente een aantal slechte plekken 
en kuilen in het wegdek verholpen.  

Buurtapp Hobrede heeft een eigen buurtapp voor calamiteiten. 

Overleg en participatie 

Daarnaast is de Dorpsraad Hobrede structureel actief in overlegvormen in een breder verband: 
- Aangesloten bij de AED-vereniging Zeevang 
- Deelnemer aan Groot Dorpsraden Overleg 
- Deelnemer aan Zeevangnet 

 
Deze deelname en resultaten zijn bij de gemeente Edam-Volendam bekend. 

http://www.hobree.nl/
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Dorpsraadsleden Dorpsraad Hobrede 
 
De Dorpsraad Hobrede heeft eind 2017 de volgende samenstelling: 
 

 Rinus Harmsma, voorzitter, Hobrede 29 

 Hans Visser, secretaris, Hobrede 35 

 Frank Wennekers, Hobrede 16 

 Peter Bierdrager, Hobrede 22 

 Martijn Balster,  Hobrede 23 

 Eelco Bruinsma, Hobrede 50 

 Joop van Bruggen, Hobrede 54 

 Gery Jongejans, Hobrede 55 
 
 

 


