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Notulen vergadering 15 februari 2018 

 

Bezoekers  Rennie Groot en Frank van Dijk van gemeente Edam-Volendam, Nick 

Afmeldingen  Frank 

 

1. Vaststelling agenda 

De agenda is akkoord; er staan een aantal punten op de agenda die bij de actielijst besproken 

zullen worden.  

Er zijn twee gasten vanuit de gemeente Edam-Volendam. Dit zijn:  

 Rennie Groot, Beleidsmedewerker Burgerparticipatie en WMO. Zij is ook contactpersoon 

voor dorpsraden.  
 Frank van  Dijk, opzichter en coördinator wijkbeheer. Hij doet onderhoud in openbare 

ruimtes. Hij stuurt twee wijkploegen aan en heeft Edam en Zeevang als aandachtgebied. 

2. Mededelingen 

 Martijn: afgelopen zondag is de eerste buurtborrel gehouden. Er waren zo’n 30 personen. 

Besloten wordt om de volgende op 11 maart te houden. In de april valt de buurtborrel 

gelijk met Bandjesmiddag. We 
spreken af om de buurtborrel elke 
tweede zondag van de maand te 
blijven doen. 

 Rinus: Eerste schop is in de grond 
voor glasvezel. Organisatorisch zijn 

er wel weer wat ‘hobbels’, maar het 
graafwerk is gestart. Er is een 
tweede provider die mee wil doen: 
TWEAK.  
Opmerking: Op www.tweak.nl zijn 

ze al heel stellig over hun 

levermogelijkheden. 

 Het RUSTbord bij de glasbak is omver gereden. Dit is een actie voor Frank. 

3. Verslag vorige vergadering 

Het verslag is akkoord. 

4. Actielijst vorige vergadering 

 Betonnen bloembakken: Martijn gaat hiermee aan de gang. 
 Mededelingenbord: Publicaties hangen er in; het mededelingenbord is vol. Afvoeren van 

actielijst 
 Hans: op de website staat onder de menukeuze ‘over Hobrede’ nu een pagina ‘wist je dat’. 

Het verzoek is of iedereen even mee wil kijken of er wellicht nog meer te melden valt over 
Hobrede. Zie http://www.hobree.nl/wist-u-dat/  

 ‘Gebruikersvoorlichting’ glasvezel: Dit is met Zeevangnet besproken en na enige discussie 
warm ontvangen. Ook wordt gekeken hoe lokale leveranciers betrokken kunnen worden. 

De overige actiepunten worden besproken met Frank van Dijk.  

http://www.hobree.nl/
http://www.tweak.nl/
http://www.hobree.nl/wist-u-dat/
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5. Overleg Rennie Groot en Frank van Dijk, gemeente Edam-Volendam 

Participatie (Rennie Groot) 

Rennie Groot geeft een toelichting op de ontwikkeling van Burgerparticipatie in Edam-Volendam. 

De dorpsraden zijn ontstaan in de tijd van de oude gemeente Zeevang. Na de fusie met Edam-

Volendam sluit dit niet goed meer aan op de situatie in de hele gemeente, waar ook wijkraden 

actief zijn. Een van de wijkraden is inmiddels aangesloten op het GDO. Daar ontstond wat 

commotie met betrekking tot hun deelname en de verdeling van het participatiebudget, als ook 

wijkraden aansluiten en hier wellicht een beroep op kunnen doen. Dit laatste is niet het geval maar 

bevestigt wel het beeld dat burgerparticipatie binnen Edam-Volendam een andere inrichting moet 

krijgen. Ook de fondsen en de geldstromen moeten hier aan aangepast worden. 

De gemeente wil een nieuwe visie ontwikkelen op participatie voor de dorpskernen en wijkraden. 

Elke dorpsraad heeft nu een eigen doelstelling. De visie moet leiden tot meer uniformering met 

‘maatwerk’ voor dorpseigen situaties. De Dorpsraden worden bij het ontwikkelen van het plan 

betrokken. Het huidige convenant met de gemeente wordt hier een onderdeel van, dit is (dus) 

geen opzegging van het convenant. 

Rennie komt hierop terug nadat de gemeenteraad een besluit op de visie genomen heeft. 

Actuele knelpunten (Frank van Dijk) 

Frank van Dijk vraagt allereerst om meldingen via de gebruikelijke kanalen te doen en dit vooral 

ook door de inwoners zelf te laten doen, zodat het contact met de dorpsraden niet over ‘een 

stoeptegel gaat’ maar over structurele zaken. Daarbij geeft Frank aan, dat dit in Hobrede 

momenteel al het geval is. Frank vraagt of hij nogmaals de enquête uit oktober 2017 kan krijgen 

(actie Martijn). 

1. Speeltuin: Frank gaat op zoek naar wat de juiste weg is. Hij pakt dit als eerste op en geeft 
Martijn een terugkoppeling. 

2. Brug renovatie: Het wegdek is slecht, er moet geschilderd worden en er is meer 
onderhoud nodig. Het is niet het probleem om dit in gang te zeten, maar Frank wil eerst 
een ‘overall beeld’ van de stand van zaken van de brug voordat tot acties wordt besloten. 
Hij heeft dit inmiddels uitgezet. 

3. Fietspad naar Kwadijk: Er rijden regelmatig auto’s op het fietspad. De borden zouden 
duidelijk moeten zijn, maar we zien het (te) vaak fout gaan. Frank kijkt of de borden 
verplaatst moeten worden. 

4. Stand van zaken AED:  De gemeente heeft geld vrijgemaakt voor de komende vijf jaar 
voor aanschaf en onderhoud AED’s. Het is de bedoeling dat de lokale verenigingen zelf de 

AED’s in beheer houden. De kaders hiervoor worden nog opgesteld. Arie Kastelein van de 
Stichting AED Zeevang heeft een presentatie gegeven. Op het volgende GDO komt gaat hij 
deze ook houden. 

5. Glasbak: deze wordt verplaatst. We zijn het er over eens dat het een vies, oud en lelijk 

ding is. Behalve verplaatsen kijkt Frank ook of er een mooier exemplaar beschikbaar is. 
Frank gaat kijken of dit in combinatie met het aanleggen van een kano-uitstapplaats 
gedaan kan worden. Daarbij heeft het de voorkeur om de uitstapplaats op een ‘natuurlijke 
wijze’ uit te voeren. Vanuit de Dorpsraad moet hij voor de kano-uitstapplaats Frank 
Wennekers er bij betrekken.  

6. ‘Knik’ in de weg bij het dorpshuis: er is een verzakking geweest waardoor een 
natuurlijke vluchtheuvel ontstaan is. Frank gaat dit onderzoeken.  

7. Kerstverlichting: In Oosthuizen wordt kerstverlichting opgehangen. Wat kan in Hobrede? 
In Oosthuizen zijn lantaarnpalen vernieuwd. Daar zit een stekker aansluiting ingebouwd die 
hiervoor gebruikt kan worden. De lichtmasten in Hobrede zijn van Hoogheemraadschap. 
Dat geeft een beperking in mogelijkheden. Ook speelt mee dat de masten qua uiterlijk 

nogal verouderd zijn. De vraag is wie waarvoor verantwoordelijk is. Frank gaat hier wel 
verder mee. 

8. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Het is voor ons niet duidelijk wie-waarvoor-

verantwoordelijk is, het Hoogheemraadschap of de gemeente. Frank stelt voor dat wij hem 

http://www.hobree.nl/
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als aanspreekpunt gebruiken en dat als blijkt dat het Hoogheemraadschap iets moet doen, 
hij dit doorspeelt.  

9. Warme douche of Pluim via de gemeente: recentelijk is veel grondtransport in het 

dorp geweest. Een van de aannemers heeft zich keurig aan de maximum snelheid 
gehouden. Toen hij daarover gecomplimenteerd werd, vroeg hij om dit ook bij de 
gemeente te melden. Frank ziet dit niet als iets waar de gemeente voor is, maar bespreekt 
dit toch met de afdeling Voorlichting van de gemeente. Op onze eigen website kunnen we 
wel een Wall of Fame maken, voor mensen die zich positief hebben onderscheiden. 

10. Ondergrondse brandkranen: Hans Visser geeft aan dat er maar weinig ondergrondse 

brandkranen in het dorp te vinden zijn. Frank dat de brandweer regelmatig controles 
uitvoert. Daarnaast is dit een waterrijk gebied waardoor bluswater voldoende voorhanden 

is. 
 

6. Rondvraag 

 Joop meldt dat bij de buurtborrel ter sprake kwam dat de gebruiksruimte in het dorpshuis 
verkleind kan worden met schuifwanden. Nick neemt dit mee. 

 Rinus stelt aan Rennie voor om twee keer per jaar bij te praten. Dit is akkoord. 
 Eelco gaat naar het volgend GDO. Dit is op 21 maart in Oosthuizen. Joop gaat mee. 
 De kosten voor een GDO kunnen gedeclareerd worden bij de gemeente. 

  

http://www.hobree.nl/
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7. Actielijst, bijgewerkt na de vergadering van 15 februari  2018 

 

Datum 
Vergadering 

Omschrijving Status Actie 
voor 

Datum 
Gereed  

16-11-2017 
 
 
21-12-2017 

De wijziging Hans   Benjamin in de 
Dorpsraad moet bij de KvK geregistreerd 
worden.  
Er moet voor 30 april 2018 een kort 
verslag + een opgave van de samenstelling 
van de Dorpsraad worden ingediend. Dit 
kan worden meegestuurd met de 
aanvraag voor 2019. 

Wordt opgepakt bij de subsidieaanvraag 2019 Rinus 
Hans 

30-04-2018 

16-11-2017 Speeltuin opknappen Het kunstgras is gedaan. Frank komt met een 
voorstel voor nieuwe speeltoestellen 

Martijn 15-03-2018 

16-11-2017 Betonnen plantenbakken: Martijn brengt 
bij de Floralia vereniging een voorstel in 
voor onderhoud van de bakken 

Nog geen standpunt over bekend. Martijn zal 
dit nogmaals onder de aandacht brengen. 

Martijn 15-03-2018 

16-11-2017 Het fietspad naar Kwadijk wordt (ten 
onrechte) vaak gebruikt door auto’s. Joop 
meldt dit bij Frank van Dijk .  

Joop heeft dit bij Frank van Dijk gemeld; Frank 
kijkt of de verkeersborden verplaatst moeten 
worden. 

Joop 15-03-2018 

16-11-2017 Hans en Nick slaan de handen ineen om 
de website te updaten.  

Onder handen.  
Iedereen kijkt mee naar de ‘wist je dat’ pagina. 

Hans 
Nick 

15-03-2018 

21-12-2017 Het wegdek van de brug lijkt onderhoud 
nodig te hebben, het asfalt is beschadigd.  

Frank van Dijk wacht een rapportage af van wat 
er gebeuren moet aan de brug zodat dit in één 
eer opgepakt kan worden.  

Joop 15-03-2018 

21-12-2017 Uitje voor de Dorpsraad. Gery wil iets 
gaan regelen om te gaan varen. 

22-04-2018 gaan we! Gery 
 

15-03-2018 

21-12-2017 Kerstverlichting aan lantaarnpalen Frank van Dijk onderzoekt mogelijkheden. De 
lantaarnpalen zijn echter niet van de gemeente 
maar van het Hoogheemraadschap 

Rinus 15-03-2018 

18-01-2018 Verplaatsen glasbak bespreken met 
gemeente 

Heeft de aandacht van Frank, kijkt meteen of er 
een kano-uitstapplaats kan komen 

Joop 15-03-2018 

18-01-2018 Verzakking in de weg bespreken met 
gemeente 

Is bij Frank onder de aandacht gebracht Joop 15-03-2018 

18-01-2018 Mail van Dorèthy: er is iemand van de 
Warder reddingsbrigade die gratis 
herhalingscursus AED wil geven. 

 Frank Oktober 
2018 

15-02-2018 Warme douche of Pluim via de gemeente 
 
En 
 
Wall of Fame op de website 

Frank van Dijk gaat na of mensen op de website 
van de gemeente een ‘pluim’ kunnen krijgen en 
bespreekt dit toch met de afdeling Voorlichting 
van de gemeente. Op onze eigen website een 
“Wall of Fame” maken, voor mensen die zich 
positief hebben onderscheiden. 

Hans  15-03-2018 

15-02-2018 Frank van Dijk vraagt of hij het enquête 
resultaat toegestuurd kan krijgen. 

 Martijn 15-03-2018 

15-02-2018 Rennie Groot van gemeente Edam-
Volendam in augustus weer uitnodigen 
om bij te praten 

 Hans Augustus 
2018 

15-02-2018 Buurtborrel elke tweede zondag van de 
maand. 

11 maart is de volgende buurtborrel; dit nog 
afstemmen met het Dorpshuis 

Martijn  

 

http://www.hobree.nl/

