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Het Bestuur 

Het algemeen bestuur van de Centrale Dorpenraad 
Het bestuur van de stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord wordt gevormd door de gekozen 
leden van de lokale dorpsraden en de vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen in plenaire 
vergadering bijeen. 
De Centrale Dorpenraad vergadert tenminste eenmaal per jaar. 
 
De stichting Centrale Dorpenraad LN stelt zich ten doel in het werkgebied, met inachtneming van de 
locale behoeften van de dorpen Durgerdam, Holysloot, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp: 

1. bevordering van de invloed van de bewoners op het beleid van die instanties, die beslissingen 
nemen over N73 (Waterland), in de richting van democratische besluitvorming; 

2. het onderhouden van contacten met en het verstrekken van adviezen aan het dagelijks bestuur 
van het Stadsdeel Amsterdam-Noord, gemeentelijke instellingen en publiekrechtelijke 
organisaties; 

3. bevordering van overleg en deelname van bewoners aan bovenvermelde activiteiten; 
4. sociaal-culturele belangstelling en activiteit aan te moedigen en de maatschappelijke zorg te 

bevorderen. 
 
Uit de Statuten: Artikel 2, Doel 

Dagelijks Bestuur CDR 
De Centrale Dorpenraad kiest uit zijn stemgerechtigde leden, voor de tijd van drie jaar, een dagelijks 
bestuur bestaande uit maximaal zeven personen. Er wordt zoveel mogelijk zorg gedragen voor de 
verkiezing van tenminste één vertegenwoordiger uit elk dorp. 
De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige taken van de leden van het dagelijks bestuur worden 
in onderling overleg verdeeld. 
 
Uit de Statuten: Artikel 7, Dagelijks Bestuur 
 
Samenstelling 2013: 
 
Jan Hendriks  Voorzitter 
Teun van Zalinge Dorpsraad Zunderdorp  Secretaris 
Marcel van Druenen Dorpsraad Schellingwoude Penningmeester 
Yvonne Breedijk Dorpsraad Holysloot  
Paulien Koch Dorpsraad Ransdorp  
Jaap Nieuwenhuis Dorpsraad Durgerdam  
   
Vacant Werkgroep ROL  
Floor van Dusseldorp 
Georg Prins 

Werkgroep Cultuur LN 
Werkgroep Agrariërs 

 

Yvonne Breedijk Werkgroep Historie LN  
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Onderwerpen behandeld door het Dagelijks Bestuur 
Het dagelijks bestuur is maandelijks bijeen gekomen om de lopende zaken in het gebied te bespreken. 
In 2013 heeft het Dagelijks Bestuur 11 maal vergaderd en wel op: 15 januari, 12 februari, 12 maart, 
9 april, 14 mei, 11 juni, 20 augustus, 17 september, 29 oktober,3 december en 17 december. 
De volgende onderwerpen zijn o.a. behandeld: 
 
Financiën 
Jaarrekening en Accountantsverklaring 2012 
Begroting en subsidieaanvraag 2013 
Begroting en subsidieaanvraag 2014 
 
Inhoudelijk Jaarverslag 2012 
Alle dorpraden en werkgroepen leveren hun jaarverslag in wat wordt samengevoegd en aangevuld tot 
het inhoudelijk jaarverslag. Dit jaarverslag is verzonden naar Stadsdeel Amsterdam Noord, de 
dorpsraden en andere geïnteresseerden. 
 
Plenaire vergadering 2012 
Jaarlijks organiseert de CDR een plenaire vergadering voor bewoners. Deze vergadering vinden 
roulerend in 1 van de dorpen plaats. Tijdens de DB vergaderingen is de agenda besproken en hebben de 
voorbereidingen plaatsgevonden. Na de plenaire vergadering heeft een evaluatie plaatsgevonden en zijn 
acties punten geformuleerd die uitgezet zijn. 
De vergadering is op 24 maart 2013 in de kerk van Schellingwoude gehouden. 
 
Workshop 'Benut de kracht van je dorp' 
Voorbereidingen en uitkomsten van de workshop welke aansluitend op de plenaire vergadering is 
gehouden. Zie later in dit document een uitgebreid verslag.  
 
Bestuurswijziging 
Omdat Henk Smit vanwege zijn gezondheid de Dorpsraad Durgerdam verlaat, is hij eind 2013 ook als 
DB-lid en penningmeester van de CDR gestopt. Marcel van Druenen volgt hem op als penningmeester. 
Vanuit de Dorpsraad Durgerdam is een nieuwe vertegenwoordiger gestart: Jaap Nieuwenhuis. 
 
Bestemmingsplan Landelijk Noord 
In 2013 is een nieuw bestemmingplan Landelijk Noord vastgesteld. In de aanloop hiervan heeft de CDR:  
Extra inzage avonden voor bewoners georganiseerd, een Zienswijze Ontwerp BP ingediend.  Ingesproken 
tijdens commissievergadering SDAN. Onder andere naar aanleiding van deze acties is het 
bestemmingsplan op onderdelen aangepast. Tevens is een veegprocedure opgestart voor die 
onderdelen die niet meer voor de vaststelling afgehandeld konden worden.  
 
Vuurtoreneiland 
Het Vuurtoreneiland wordt aanbesteed door StaatsBosBeheer, CDR en DR Durgerdam volgen de 
ontwikkelingen. 
 
Bestuurlijk Overleg 
Vier maal per jaar heeft het dagelijks bestuur van de CDR overleg met de portefeuillehouder van SDAN 
Hier zijn onderwerpen besproken die van belang waren voor het gebied en haar bewoners. 
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Beleidsplan CDR 
Er is een nieuw beleidsplan 2014-2016 opgesteld. 
 
Bouwprojecten 
Er zijn diverse bouwaanvragen ophanden, deze zijn en worden besproken, zoals; 

 Durgerdammergouw 20 

 Durgerdammerdijk 73 

 Elders Rust 

 Durgerdammergouw 24 

 Nautisch Kwartier 

 Wellness in Sportdriehoek 

 Verplaatsing boerderij Durgerdam 

 Dijkversterking 
Er vinden gesprekken plaats tussen aanvragers, CDR en Stadsdeel. 
 
Wegen & verkeer 
Er is nog steeds geen beslissing over de problemen in Landelijk Noord met het zware verkeer, met name 
in de dorpskernen. CDR volgt de ontwikkelingen en dringt aan op een werkbare oplossing voor de 
agrariërs. Werkgroep Agrariërs heeft het rapport 'De wegen gewogen' opgeleverd als input voor de 
problematiek. 
 
Kantoorzaken 
Diverse kantoorzaken zoals; wijzigingen tenaamstelling rekening i.v.m. bestuurswijzigingen; vrijwilligers 
CDR; ondersteuning werkgroepen; wijkgids samenstellen; verhuur kantoor aan derden. 
 
Boek WOII in Landelijk Noord 
Het boek 'Landelijk Amsterdam-Noord 1940-1945'  is in mei onder grote belangstelling van bewoners en 
geïnteresseerden door de projectgroep gepresenteerd in Ransdorp en Zunderdorp. De projectgroep 
wordt nu ook officieel een werkgroep van de CDR, genaamd de Werkgroep Historie Landelijk Noord 
(HLN). 
 
Dorpsontwikkelingproject 
In Zunderdorp is het Dorpsontwikkelingsproject opgestart met een dorpsbijeenkomst in oktober. Tijdens 
deze bijeenkomt zijn de onderwerpen geïnventariseerd die in een enquête zijn gebruikt. In november 
zijn de enquêtes verspreid en weer opgehaald door de Dorpsraad waarna ze zijn verwerkt. In 2014 
worden de resultaten gepresenteerd en verder uitgewerkt. 
 
Toekomstvisie 2030 SDAN 
Voorbereiden input voor SDAN. Ingesproken tijdens de hoorzitting en bij de commissie middelen SDAN. 
Dit heeft geleid tot aanpassing van enkele passages in de toekomstvisie 
 
Verplaatsing Peuterspeelzaal 
In 2013 is de peuterspeelzaal van Holysloot verplaatst naar de basisschool in Ransdorp. De CDR heeft de 
ontwikkelingen gevolgd en bezorgdheid van ouders overgebracht  aan Stadsdeel. Dit heeft helaas niet 
geleid tot terugdraaien van het besluit.  
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Extra parkeerstrook Ransdorp 
Er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om extra parkeerplekken te creëren om de parkeerdruk op 
Ransdorp tijdens de piekbelasting te verminderen. 
 
Afsluiting wandelpaden tijdens broedseizoen 
In verband met de bescherming van de weidevogels tijdens het broedseizoen is besloten om diverse 
wandelpaden in Landelijk Noord af te sluiten. De CDR heeft de  besluitvorming gevolgd  en input 
hiervoor geleverd. 
 
Vrijwilligers CDR 
Geïnventariseerd welke vrijwilligers er zijn en hoe deze ingezet kunnen worden op onderwerpen die hen 
interesseren. 
 
Communicatie met bewoners 
Geïnventariseerd welke middelen er zijn  en hoe deze worden ingezet. Welke verbeteringen konden 
worden uitgevoerd. Zo is er in 2013 gestart met een digitale Nieuwsbrief van de CDR. 
 
Evaluatie Convenant 
De afspraken tussen SDAN en de CDR zijn vastgelegd in een convenant. Dit convenant is besproken en 
de evaluatie voorbereid. 
 
Werkbezoek Raadsleden Centrale Stad 
Op 27 september 2013 is een werkbezoek georganiseerd voor de raadsleden en enkele wethouders. 
Fietstocht door Landelijk Noord met bezoek aan agrariër en bouwlocatie. Afgesloten met een 
discussiebijeenkomst op het kantoor van de CDR in Ransdorp. 
 
Gebiedsmanagement 
CDR wil graag signalerende en coördinerende rol vervullen. Er hebben gespreken  met DRO 
plaatsgevonden over mogelijke invulling van gebiedsmanagement. Dit onderwerp is nog niet afgesloten. 
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Onderwerpen behandeld tijdens het Bestuurlijk Overleg 
Enkele malen per jaar heeft het dagelijks bestuur CDR overleg met de wethouder welke Landelijk Noord 
in zijn portefeuille heeft. Behalve de wethouder zijn er ook ambtenaren en eventuele andere 
belanghebbenden aanwezig. 
Geheel 2013 was Hr. Kees Diepeveen de wethouder Landelijk Noord. 
In 2013 is er Bestuurlijk Overleg gehouden op 19 april, 21 juni, 11 oktober en 13 december. 
De vergaderingen worden gehouden op het kantoor van de Centrale Dorpenraad of op het 
Stadsdeelkantoor. 
De volgende onderwerpen zijn behandeld : 
 
Bestemmingsplan Landelijk Noord 
Het Ontwerp Bestemmingsplan lag van 19-12-2012 tot 29-01-2013 ter inzage o.a. op het kantoor van de 
CDR, er zijn extra avonden georganiseerd om het OBP in te zien en vragen te stellen. 
BP op 16-06-2013 vastgesteld. 
De CDR heeft op verschillende punten bezwaar gemaakt op het BP welke ook grotendeels zijn 
overgenomen. 
 
Veegprocedure 
Lopende aanvragen worden door SDAN in aanvraagtraject intensief begeleid zodat besluitvorming vóór 
bestuurswisseling kan plaatsvinden. 
 
Gebiedsmanagement 
Gesprekken over vormgeving van het gebiedsmanagement. 
 
Toekomstvisie 2030 SDAN 
Het SDAN stelt een toekomstvisie op en de CDR wordt gevraagd om input daarvoor. 
Reactie van CDR op eindresultaat.  
 
Subsidie Centrale Dorpenraad 
De subsidie van 2012 is vastgesteld en subsidie van 2013 beschikt. 
N.a.v. de bezuinigingen bij het Stadsdeel is de subsidie van de CDR in 2013 weer € 10.000,- gekort, ook 
in 2014 ontvangt de CDR € 10.000,- minder. Eind 2013 wordt de laatste bezuinigingsslag door het SDAN 
teruggedraaid. CDR heeft een sluitende begroting en zal voor projecten apart subsidie aanvragen. 
 
Onderhoud wegen / Zwaar verkeer 
Voortgang problemen met het zware verkeer worden veelvuldig besproken en ook het achterstallige 
onderhoud van de wegen. 
 
Ontwikkelingen bestuurlijk stelsel 
Door het veranderen van het bestuurlijk stelsel verdwijnen de Stadsdelen. Besproken hoe het bestaande 
convenant gehandhaafd kan blijven en wat de mogelijke nieuwe structuren worden. 
 
Ontwikkelingen Durgerdammergouw 
De verschillende projecten worden besproken tijdens Bestuurlijk Overleg en daarbuiten. 
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Dorpshuis Holysloot 
Door verhuizing van de peuterspeelzaal is het onduidelijk wat er met het dorpshuis gaat gebeuren. 
Dorpsraad Holysloot wil graag overleggen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Communicatie 
met SDAN verloopt moeizaam en er is veel onrust in het dorp vanwege de eventuele verkoop gebouw. 
 
Overige onderwerpen: 
Parkeerterrein Holysloot; beheer Hoeckelingsdam; Project 'Van IJ tot gouw'; Verkeerssituatie rond 
Landmarkt; Poppendammergouw; Nautisch kwartier; Parkeerstrook Ransdorp; Onderhoud bruggen; 
Onderhoud Nieuwe Gouw; Dempen sloten; wijzigingen AOV; Weidevogelkring Waterland-Oost; 
Kerkepad Holysloot; Dijkversterking; Vuurtoreneiland 
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Financiën 

Financieel verslag 
De Jaarrekening 2013 wordt als bijlage van het Jaarverslag meegezonden. 
 
Bijlage 1: Jaarrekening 2013 
 

4 mei herdenking 
Jaarlijks organiseert het 4 mei Comité LN een herdenking in de Kerk van Ransdorp. Tot 2011 
ondersteunde de CDR deze herdenking financieel en was het opgenomen in de begroting. 
Vanaf 2012 wordt er een aparte subsidieaanvraag bij het Stadsdeel ingediend en wordt het Comité door 
de CDR ondersteund bij de subsidieaanvraag en voorbereidingen . 
In 2013 is er een waarderingssubsidie van € 600,- ontvangen en verantwoord. 
 

Waarderingssubsidie / Meedoen SDAN 
Binnen Landelijk Noord zijn er diverse clubs en verenigingen die voor hun activiteiten een 
subsidieaanvraag doen bij het Stadsdeel Amsterdam Noord. 
De CDR ondersteunt hen bij deze aanvragen en in 2013 zijn daardoor de volgende subsidies ontvangen: 
 

Aanvrager: Bedrag: 

50+ Soos Holysloot 
 

€ 421,- 

50+ Soos Ransdorp 
 

€ 395,- 
 

55+ Soos Zunderdorp € 977,50 
 

Creatief op Papier € 115,- 
 

Jeugdclub Zunderdorp € 225,- 
 

'Samen eten' Zunderdorp € 100,- 
 

Kindercommissie 
t.b.v. Kinderdisco 
 

€ 250,- 

Sub totaal: 2513,50 

Kindercommissie 
t.b.v. Intocht Sinterklaas 
 

€ 1.090,- 

Totaal: € 3.603,50 
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Dorpsraden 
De Centrale Dorpenraad bestaat uit de dorpsraden van de dorpen Durgerdam, Holysloot, Ransdorp, 
Schellingwoude en Zunderdorp. 
Iedere dorpsraad komt regelmatig bijeen en organiseert in zijn eigen dorp openbare vergaderingen. 
Een overzicht van hun werkzaamheden: 
 

 
 

Durgerdam 
 
Samenstelling Dorpsraad Durgerdam 
Henk Smit  Voorzitter 
Dion de Leuw   Secretaris / Penningmeester 
Marieke Slinkert 
Zander Dekker 
Alex Klusman 
 
Activiteiten Dorpsraad Durgerdam 
In 2013 heeft de dorpsraad Durgerdam 8 formele (naast een aantal informele) vergaderingen belegd. 
Verder zijn er 3 dorpsraadplegingen georganiseerd en heeft zij 2 maal overlegd met het Stadsdeel 
Amsterdam Noord bestuur. Bij een bijeenkomst was de wijkagent aanwezig. Helaas heeft de dorpsraad 
slechts 3 keer kunnen deelnemen aan de centrale dorpenraad. 
 
Door ziekte van de voorzitter (Henk Smit) en het aftreden (volgens schema) van leden is de dorpsraad 
op zoek gegaan naar nieuwe leden Marieke Slinkert en Dion de Leuw hebben hun deelname verlengd en 
Zander Dekker en Alex Klusman hebben het bestuur aangevuld. Nog steeds een te wankele basis, tegen 
het einde van 2013 heeft de DR dan ook besloten het draagvlak vraagstuk aan de dorpsraadpleging voor 
te leggen. Er is voor een overgangsperiode een interim bestuur (oude DR met werkgroepen) ingesteld 
met de bedoeling in het voorjaar van 2014 een nieuwe raad te installeren. 

 
Naast veel reguliere zaken waaronder adviezen m.b.t.: 

 festivals 

 de veranderde aanrijtijden van lijn 30 

 de verrommeling aan de Durgerdammergouw 

 de restauratie van de kapel 

 een kleine inbraakgolf 

 kapotte containers 



Jaarverslag 2013 
 

12 
 

De DR heeft de volgende hoofdthema's behandeld: 

 
Vuurtoreneiland 
Ontwikkelingen gevolgd en gesproken met Staatsbosbeheer. Zorgen zijn meegenomen in aanpak en het 
dorp is betrokken bij de invulling. 

 
De Oude Taveerne (Amsterdam Village Hotel) 
Het café / hotel / restaurant heeft bouwplannen en in dat kader een verzoek ingediend om van het 
'nieuwe' bestemmingsplan te mogen afwijken. Veel onrust in de dorp is aanleiding geweest er in 2 
dorpsraadplegingen aandacht aan te besteden en de standpunten te communiceren met 
stadsdeelbestuur en exploitant. Het betreft aanbouw en terras. 
 
Dijkverzwaring 
Na de voorlichting in 2012 is de DR dit blijven volgen. 

 
Boer Stefan van Noort 
Ook de ontwikkelingen rond de verwachte verhuizing van deze boer heeft de DR gevolgd. 

 
Dorps ontwikkel plan 
De DR heeft zich ingezet om een plan van aanpak te ontwikkelen en te starten om te komen tot een 
DOP, samen met de CDR. O.a. door de minimale bezetting maar ook omdat de DR geen groot 
enthousiasme aantrof in het dorp is dit voorgelegd aan de dorpsraadpleging in december. Daar werd 
gekozen voor een pragmatische (wat zijn dringende zaken) aanpak. 

 
Tot slot verzorgd de aan de DR gelieerde stichting Durgerdam facilitaire zaken voor activiteiten in het 
dorp zoals Koningsdag en Neptunusfeest. Ook de samenwerking met DRC en de kerk is goed. 
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Holysloot 
 
Samenstelling Dorpsraad Holysloot 
Yvonne Breedijk Voorzitter 
Milah Wouters  Penningmeester 
Peter van den Bos Secretaris 
Frans Sijmons 
Piet Hiemstra 
Jacob Honingh 
 
Activiteiten Dorpsraad Holysloot 
De dorpsraad heeft in 2013 7 x vergaderd; 1 x heeft er een openbare vergadering plaatsgevonden op 25 
juni 2013. Er heeft overleg plaats gevonden met het Stadsdeel (meerdere malen) en de Centrale 
Dorpenraad. 
 
Dorpswerkdag 
De dorpsraad heeft het initiatief opgevat een keer per jaar een dorpswerkdag te organiseren. Gebaseerd 
op de insteek van de natuurwerkdag, gezamenlijk als dorpsbewoners aan het werk in de openbare 
ruimte, waarbij het sociale aspect van dorpelingen meer met elkaar in contact brengen een grote rol 
speelt. De organisatie hiervan is lopende. 
 
Peuterspeelzaal 
Stadsdeel wil peuterspeelzaal verplaatsen naar Ransdorp. De dorpsraad en de oudercommissie hebben 
getracht de peuterspeelzaal voor Holysloot te behouden, helaas zonder resultaat. 
Zie hieronder voor vervolgtraject. 
 
Dorpshuis 
Met het vertrek van de peuterspeelzaal uit Holysloot is een groot deel van de gebouwen die het 
dorpshuis vormen leeg komen te staan. Stadsdeel Noord heeft aangegeven de gebouwen van het 
dorpshuis (twee noodlokalen (peuterspeelzaal) en de oude Gymzaal van het Schoolgebouw) te willen 
verkopen. Hiertoe mochten er bij het stadsdeel plannen worden ingediend voor een toekomstige 
exploitatie van de gebouwen. De huidige uitbaatster van het restaurant ‘ Schoolhuis’ heeft een plan 
ingediend voor uitbreiding van Horeca en de Dorpsraad heeft een eigen plan ingediend voor behoud van 
het dorpshuis met maatschappelijke functie. Na een lange radiostilte vanuit het stadsdeel is in november 
2013 bericht dat zij de plannen voor uitbreiding van de horeca willen uitvoeren. Dit stuitte op verzet in 
het dorp. Er is door de dorpsraad geprobeerd met de uitbaters van de horeca een gezamenlijke 
oplossing te zoeken in het oprichten van een wijkonderneming geëxploiteerd door dorpsbewoners. Dit 
proces is nog lopende. 
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Verlegde kerkepad. 
In november van 2013 is de dorpsraad gevraagd haar mening te geven ten aanzien van afsluiting van het 
verlegde kerkepad aan de oost-zijde van het dorp. Begin 2013 heeft hierover op het stadsdeel reeds een 
overleg plaatsgevonden waarin de dorpsraad om haar moverende redenen heeft aangegeven tegen een 
dergelijke seizoen afsluiting te zijn. In het in november 2013 uitgebrachte advies heeft de dorpsraad 
eenzelfde mening verkondigd, waarbij een alternatief is aangegeven in de vorm van het terugbrengen 
van het kerkepad naar haar oorspronkelijke locatie/traject. Een idee dat ook door 
weidevogelbeschermingsgroepen wordt geadviseerd, aangezien het oorspronkelijke traject niet door een 
gebied loopt met bestemmingsplanmatige hoge natuurwaarden. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
De dorpsraad heeft na de tegenvallende nieuwjaarsreceptie van 2013 de nieuwjaarsreceptie 2014 in 
samengang met een culturele activiteit in de Witte kerk van Holysloot georganiseerd. De opkomst was 
groot en we kunnen spreken van een geslaagde receptie.  De dorpraad gaat komende recepties in 
combinatie met een culturele activiteit in de witte kerk organiseren. 
 
Parkeerplaats 
Na bijna 15 jaar is er een doorbraak ten aanzien van de aanleg van een grotere parkeerplaats aan het 
begin van het dorp. Het Stadsdeel heeft toegezegd dat de parkeerplaats met 16 plaatsen wordt 
aangelegd als het dorp een financiële bijdrage geeft van om en nabij € 3.000,-. Op 9 februari 2013 is een 
door de dorpsraad georganiseerde rommelmarkt gehouden om dit bedrag bij elkaar te brengen. 
Inmiddels ligt de parkeerplaats er! 
 
Losse onderwerpen: 

 Inventarisatieplan verdwenen oude dorpselementen. Met als doel waar mogelijk oude 
verdwenen elementen terug te brengen om de ruimtelijke kwaliteit van het dorp te 
vergroten. 

 Oprichting stichting Witte Kerk. De dorpsraad heeft overleg gehad met de kerkraad van 
Holysloot over de door hen op te richten beheersstichting voor de Witte Kerk van 
Holysloot. 

 Verzamelen zwerfvuil. Tussen Holysloot en de kanaalpost, langs de wegbermen van de 
Bloemdalergouw. 

 Tijdelijke voorzieningen B’dalergouw. De Bloemendalergouw krijgt tijdelijke voorzieningen 
om wateroverlast op het wegdek te voorkomen. Dit leverde met name in de 
winterperiode gevaarlijke situaties op (gladheid). 
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Ransdorp 
 
Samenstelling Dorpsraad Ransdorp 
Paulien Koch Voorzitter 
Ivo van der Wegen Secretaris 
Leontien Bouchier Penningmeester 
Nico Smit   
Luc Klaasen   

Willem Nas   
Eveline Broeders   
 
Activiteiten Dorpsraad Ransdorp 
De dorpsraad (DR) heeft in 2013 8 keer vergaderd. Ook is er weer een nieuwjaarsreceptie voor het dorp 
georganiseerd. Aan het begin van het jaar heeft de DR een aantal speerpunten voor zichzelf benoemd. 
Dit verslag is ingedeeld aan hand van deze speerpunten.  
 
Ruimtelijke ontwikkelingen: bouwplannen, vergunningsaanvragen etc.. 

- Elders Rust 

De DR heeft de vergunningaanvraag rond de ontwikkeling van het boerenerf Elders Rust nauwgezet 
gevolgd. Er is contact geweest met de heer van Arum die tijdens een DR-vergadering zijn plannen heeft 
toegelicht. De DR heeft aangedrongen op een tijdig aangekondigde informatieavond voor het dorp over 
de plannen. Die heeft na de zomer plaatsgevonden. Ook heeft de DR dorpelingen tijdens een van haar 
vergaderingen de gelegenheid geboden om zorgen, signalen en bezwaren over te brengen aan de 
dorpsraad. Deze signalen zijn meegenomen door de CDR in de gesprekken met het bestuur van het 
stadsdeel.  

- Uitbreiding varkensstal Veldhuisen 

Net als in 2012 was de DR betrokken bij de gesprekken van stadsdeel en dhr. Veldhuisen over de 
vergunningaanvraag voor uitbreiding van zijn varkensbedrijf. De DR heeft zich hard gemaakt voor het 
vastleggen van afspraken en beloften rond de beperking van de gezondheidsrisico’s en geuroverlast 
door de nieuwe stal. Deze afspraken zijn vastgelegd en als voorwaarden gekoppeld aan de 
vergunningverlening.  
 
Staat van onderhoud straatmeubilair en wegen 
Vanwege de slechte staat van onderhoud van een aantal wegen rond het dorp (Poppendammergouw, 
Liergouw) heeft de DR een aantal keer contact gezocht met het stadsdeel. Resultaat hiervan is een 
afspraak (gepland voor 2014) met de heer van der Craats van stadsdeelwerken met als een van de 
onderwerpen een toelichting op de methode (prioriteringslijst met criteria) die het stadsdeel hanteert 
om te bepalen welke wegen als eerste worden aangepakt. Ook de slechte staat van de Liergouw zal 
worden besproken.  
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Snelverkeer 
Snelverkeer blijft een issue in het dorp. Daarom heeft DR eind 2013 het initiatief genomen om de 
stichting Onafhankelijk Mobiliteitsadvies (http://www.stichtingom.nl/) in te schakelen. Een 
verkeersexpert van dit bureau heeft samen met de DR de verkeerssituatie in het dorp bekeken. Er is 
gezocht naar mogelijkheden om de weg zo in te richten dat verkeer hier langzamer rijdt. Belangrijk punt 
vindt de DR dat de te treffen maatregelen het dorpsgezicht zo min mogelijk aantasten. In 2014 komt de 
stichting nog een keer langs bij de DR vergadering om de bevindingen toe te lichten. Daarna wordt 
gekeken naar eventuele vervolgacties. 
 
Zwaar Verkeer 
De DR was erg blij met het verkeersplan voor Landelijk Noord van Addy Jonkers van het stadsdeel  
waarin een aantal concrete maatregelen waren opgenomen om het zwaar verkeer uit de dorpen te 
weren. Ook in 2013 heeft de DR zich hard gemaakt om deze maatregelen snel in te voeren. 
Besluitvorming over het plan moet in 2014 volgen. 
 
Kerk Ransdorp 
Vanuit de dorpsraad was al in 2012 het initiatief gekomen om de werkgroep: KERK (Kansrijker Exploitatie 
Ransdorper Kerk) op te richten. In 2013 is de website www.kerkinransdorp.nl live gegaan. Doel van deze 
website is het toegankelijker maken en promoten van het gebruik/de huur van de kerk. De 
Nieuwjaarsborrel vond in 2014 plaats in de kerk.  
 
Samenstelling Dorpsraad 
Eind 2013 heeft Leontien Bouchier aangegeven te willen vertrekken uit de dorpsraad. De DR gaat op 
zoek naar een nieuw lid. Tijdens de nieuwjaarsborrel is hier al een oproep gedaan. 
In 2013 heeft Nico Smit namens de dorpsraad weer plaatsgenomen in de  Agrarische Werkgroep. Ook 
was hij lid van de slapende werkgroep Zwaar Verkeer 
 
Verkeersoverlast OBS de Weidevogel 
De DR heeft de directrice van OBS de Weidevogel (Jacqueline Wetter) uitgenodigd voor een 
kennismaking. Hierbij was ook een van de leerkrachten (Joke) aanwezig. Belangrijkste onderwerp van 
gesprek was: de verkeeroverlast door het halen en brengen van kinderen door ouders. Belangrijkste 
probleem is dat sommige ouders nogal hardnekkig hun auto blijven parkeren op plekken waar dat niet 
mag. Ondanks alle oproepen in de nieuwsbrief van de school en mondeling verzoeken hiertoe. School en 
DR hebben hierop een brief gestuurd aan de buurtregisseur om extra te surveilleren en boetes te 
schrijven. Dit heeft direct resultaat gehad en gaat herhaald worden.  
De DR heeft verder nog gekeken naar alternatieve parkeerplekken om de overlast door schoolverkeer 
tegen te gaan, o.a. de strook aan het begin van de Liergouw. Tot nu toe heeft dat nog geen resultaat 
gehad. 
 

 

http://www.stichtingom.nl/
http://www.kerkinransdorp.nl/
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Zunderdorp 
 
Samenstelling Dorpsraad Zunderdorp 
Teun van Zalinge Voorzitter 
Piet Prins Secretaris / Penningmeester 
Dirk Ubbels  
Gijs Homburger  
Suzanne Kat-Disseldorp  
Ineke Lattmann-vd Heijde 
 
Natasja Middelhoven 
Ursula van Koetsveld 

 

 
De samenstelling van de dorpsraad is in 2013 ongewijzigd. 
Als belangstellenden en kandidaat voor de Dorpsraad hebben Natasja Middelhoven en Ursula van 
Koetsveld zich aangemeld en draaien dit jaar mee. 
Voor 2014 zullen volgens de statuten Dorpsraad verkiezingen worden gehouden. 
 
Activiteiten Dorpsraad Zunderdorp 
De Dorpsraad Zunderdorp is in 2013 5 keer bij elkaar geweest en wel op: 
19 februari-16 april-4 juni-10 september en 10 oktober. 
De openbare vergadering is op 22 oktober  gehouden waar gelijktijdig de Voorlichting voor de te houden 
Dorps enquête Zunderdorp is gegeven 
 
De Dorpsraad is het jaar 2013 gestart met het houden van de Nieuwjaars bijeenkomst voor alle 
Zunderdorpers, die gezamenlijk met de IJsclub Zunderdorp en de Oranjevereniging Zunderdorp is 
georganiseerd. 
Dit was wederom geslaagd. Met dank voor de bijdrage van Stadsdeel en CDR. 
 
Verkeer en Wegen 
De situatie's rondom Zunderdorp blijven regelmatig onderwerp van gesprek, vooral de verkeersdruk en 
onveiligheid van de Zunderdorpergouw. Naar een oplossing voor dit probleem wordt in samenspraak 
met het Stadsdeel en CDR gezocht. Dit heeft voor de Dorpsraad een hoge prioriteit. 
Tevreden is de dorpsraad met de verbetering van de Nieuwe gouw en fietspad en het weer plaatsen 
hierin van een brug. (Kattenbrug) zoals de oorspronkelijk brug op die plek was genaamd. 
Jammer dat de laatste kilometer richting Zunderdorp niet was meegenomen. 
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Bestemmingsplan Landelijk Noord 
Het bestemmingsplan Landelijk Noord is goed gekeurd, kleine aanpassingen volgen. 
 
Herinrichting en beplanting rondom Kerk 
Er wordt nog steeds nagedacht over een herinrichting rondom de Kerk. 
Een opzet hiervoor wordt ontwikkeld door een aantal dorpsgenoten, die als zij dit plan gereed hebben 
het voor zullen leggen aan de Dorpsraad en bewoners. 
Wel is in samenwerking met Oranje vereniging de z.g. Kroningsboom geplaatst. 
De beloofde herplanting heeft nog steeds niet plaatsgevonden, wel is een grote boom die al eerder 
geruimd had moeten worden omgevallen! Gelukkig zonder noemenswaardige schade aan te richten. 
In 2013 is er een aanvang gemaakt met het verlichten van de dorpskerk. Dit zonder overleg met  
omwonenden of dorpsraad. 
Nadat de uitvoerende instanties waren benaderd hierover, is er uiteindelijk een gezamenlijk 
verlichtingsplan uitgekomen, wat de goedkeuring van alle partijen kreeg. Definitieve uitvoering zal zoals 
beloofd in januari 2014 plaatsvinden.  
 
Bouwactiviteiten 
De bouwactiviteiten en de aanvragen hiervoor die in en rond het dorp plaatsvinden worden door de 
Dorpsraad nauwlettend in de gaten gehouden, dit om er zorg voor te dragen dat er geen ongewenste 
ontwikkelingen kunnen ontstaan. 
Een grote bouwactiviteit die dit jaar is aangevangen is de bouw van de nieuwe zorgboerderij aan de 
Broekergouw welke in een vergevorderd stadium is. 
 
Vooruitblik 
Onduidelijk zijn de vooruitzichten voor de Centrale Dorpenraad en de Dorpsraden doordat er gekort 
wordt op de subsidies. 
Omdat de Stadsdelen in de huidige vorm niet zullen blijven bestaan is het onduidelijk  welke gevolgen 
dit zal hebben voor de contacten tussen het Stadsdeel en de CDR en Dorpsraden. 
e.e.a. zal waarschijnlijk duidelijk worden nadat de verkiezingen in maart 2014 voor de nieuw te vormen 
deelraad Amsterdam-Noord zal hebben plaatsgevonden. 
 
Communicatie 
Door gebruik te maken van het email adressen bestand van onze Dorpsgenoten, kunnen de 
Dorpsgenoten op de hoogte gesteld kunnen worden van actuele zaken betreffende het dorp. Tevens is 
er de mogelijkheid om vragen te stellen die in de eerstvolgende interne Dorpsraad vergadering 
behandeld kunnen worden, waarna deze aan de vraagsteller beantwoord worden, zodat er niet gewacht 
hoeft te worden op een Openbare vergadering. 
Uiteraard kunnen mededelingen van de Dorpsraad ook via het Zwaantje worden verspreid. 
Dorpsraad Zunderdorp is van mening, dat opvattingen/meningen/voorstellen en plannen van 
Dorpsraden, commissies en werkgroepen  richting het Stadsdeel Noord, eerst voorgelegd moeten 
worden aan Centrale dorpenraad,  welke kan bepalen wie het aanspreekpunt namens Landelijk Noord 
is. Dit om helderheid bij Stadsdeel te krijgen en  een eenduidige zienswijze uit te dragen. 
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Besproken Onderwerpen 

 Inrichting en bestemming Kerkplein Zunderdorp 

 Poort van Waterland (volgen van de ontwikkelingen) 

 Bestrating (kwaliteit, ofwel het ontbreken daarvan) 

 Onveilige situaties Zunderdorpergouw 
 
Openbare Dorpsraad vergadering 
De openbare vergadering is gehouden op 22 oktober 2013 en stond in het thema van het 
Dorpsontwikkelingsplan. 
 
Dorpsontwikkelingsplan Zunderdorp 
Tijdens de vergadering van oktober namen de aanwezige bewoners kennis van de plannen voor de 
dorpsenquête en werden de belangrijkste onderwerpen hiervoor bepaalt. In november is de enquête 
verspreid én weer opgehaald in het dorp, maarliefst 87% van de Zunderdorpers heeft deelgenomen. 
Nadat de antwoorden zijn geïnventariseerd worden de uitkomsten in 2014 gepresenteerd en verder 
uitgewerkt tot een dorpsvisie. 
 
 
 

 



Jaarverslag 2013 
 

20 
 

Werkgroepen 
De Stichting Centrale Dorpenraad heeft naast de dorpsraden en het Dagelijks Bestuur ook enkele 
werkgroepen die voor de stichting actief zijn. 
Deze werkgroepen kunnen het Dagelijks Bestuur adviseren en zelf initiatieven ontplooien. 
In 2013 waren er 3 werkgroep actief: 

 Werkgroep Agrariërs 

 Werkgroep Cultuur Landelijk Noord 

 Werkgroep Historie Landelijk Noord 

Iedere werkgroep wordt ondersteund door een medewerker van het kantoor van de CDR. 
 
De CDR heeft ook al jaren een Werkgroep Ruimtelijke Ordening & Landschap (ROL). Helaas is de 
werkgroep door het ontbreken van voldoende vrijwilligers en een voorzitter in 2013 niet actief geweest. 
Uiteraard heeft de CDR de intentie om de werkgroep weer nieuw leven in te blazen. 
 

Werkgroep Agrariërs 
De werkgroep bestaat uit agrariërs en burgers uit het gebied. De werkgroep volgt de ontwikkelingen die 
direct van invloed zijn op de agrarische ondernemers en het landschap in Landelijk Noord en adviseert 
aan het Dagelijks Bestuur van de CDR. De werkgroep is in 2013 drie keer bij elkaar geweest. 
 
Samenstelling Werkgroep Agrariërs 
 
Georg Prins   Voorzitter 
Alex Kuiper   Ransdorp 
Nico Smit   Ransdorp 
Marko Vendrig   Ransdorp 
Jaap Veldhuisen  Ransdorp 
Tom Veldhuisen  Ransdorp 
Suzanne Kat-Disseldorp  Zunderdorp 
Nico Disseldorp   Zunderdorp 
Teun Hoeve   Zunderdorp 
Cor vd Broek   Zunderdorp 
Harm Jan Hoeve  Zunderdorp 
Jan Zant   Zunderdorp 
Arjan Zant   Zunderdorp 
Adri Spelt   Holysloot 
Klaas Schouten   Holysloot 
Teunis Breedijk   Holysloot 
Stefan van Noordt  Durgerdam 
Arie de Waart   Zunderdorp 
Johan Oskam   namens LTO 
De Werkgroep Agrariërs wordt ondersteund door Gabriëlle Bekhuis, beleidsmedewerker van de Centrale 
Dorpenraad. 
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Behandelde onderwerpen 
De werkgroep is in voltallige samenstelling drie keer bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er een aantal 
bijeenkomsten geweest met een aantal boeren waarbij de bedrijfssituatie en de bestemmingen van 
bedrijfsgronden besproken t.a.v. het bestemmingsplan. Het ging hier met name om de gronden die de 
bestemming natuur hadden gekregen. Daarnaast is er individuele ondersteuning geweest van agrariërs 
in het kader van gebiedsontwikkeling en de 'meer ruimte voor ruimte' regeling. Hierbij heeft de CDR 
ondersteuning gegeven aan ruimtelijke ontwikkelingen zoals stoppende bedrijven en bedrijven die in 
het kader van de bedrijfsvoering bouwobjecten wilden. 
 
De volgende onderwerpen zijn behandeld in de werkgroep: 
Zwaar Verkeer 
Het SDAN is met een plan van aanpak gekomen om het zwaar verkeer te reguleren. De werkgroep is zelf 
met een voorstel gekomen waarin het zwaar verkeer en het gewone verkeer pragmatisch wordt 
beschreven. De publicatie 'De wegen gewogen' werd in januari 2013 opgeleverd. In oktober zijn de 
verkeersbesluiten in behandeling. Met groot onderhoud wordt gestart. In 2014 worden de borden 
aangepast. Er zit geen voortgang in de visie tertiair verkeerssysteem, een onderdeel van het 
gebiedsproces Waterland-Oost vanwege andere prioriteiten binnen het SDAN. 
 
Toetsingskader en bestemmingsplan LN 
De agrarische werkgroep heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met vraagstukken omtrent 
huidige en toekomstige mogelijkheden en wenselijkheden inzake agrarische bedrijfsvoering. De  
werkgroep heeft in 2012 een actieve inbreng gehad m.b.t. het concept beleidsvisie toetsingskader 
stadsrandpolder Waterland. Veel zaken uit het Afsprakenkader Landbouw zijn betrokken in het concept. 
Bij de ter inzage periode en de behandeling in de raad blijkt dat er een aantal zaken 
bestemmingsplantechnisch nadelig uit te pakken voor agrariërs. Middels moties zijn deze gevallen 
meegenomen in een veegbestemmingsplan procedure. De raadsbehandeling is vermoedelijk februari 
2014. 
 
Bouwplannen 
De toekomstige uitbreiding van een varkensstal aan de Durgerdammergouw is onderwerp van gesprek 
geweest. Daarnaast zijn er een aantal individuele gevallen van agrariërs die vast zijn gelopen in 
ruimtelijke procedures. Om deze bedrijven te helpen is er een veegprocedure gestart. De verwachting is 
dat deze eind december 2013 afgerond is. 
 
Toekomstige activiteiten 
De werkgroep heeft een lijst gemaakt met ontwikkelingen die de komende jaren op de agrarische sector 
afkomen. Hier zal een prioritering in aangebracht worden en gekeken worden hoe de activiteiten 
opgepakt gaan worden. 
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Werkgroep Cultuur Landelijk Noord (CLN) 
De werkgroep wil zich bezig houden met uiteenlopende culturele activiteiten en het bevorderen van 
belangstelling voor cultuur in Landelijk Noord. 
 
Samenstelling Werkgroep Cultuur Landelijk Noord 
 
Floor van Dusseldorp Voorzitter 
Wil Sartorius 
Johan Vonk 
Theo van der Meer 
Frits Vogels 
Sylvia Fennis 
De Werkgroep Cultuur Landelijk Noord wordt ondersteund door Marianne Vrolijk, medewerker van de 
Centrale Dorpenraad. 
 
Activiteiten 
 
De Werkgroep Cultuur Landelijk Noord heeft zich bezig gehouden met de voorbereidingen van een 
manifestatie met als uitgangspunt de Watersnoodramp van 1916 die ons gebied getroffen heeft. In de 
nacht van 13 op 14 januari 1916 brak door een hevige Noordwesterstorm de Waterlandse zeedijk en 
stond het Waterland gedurende 4 maanden onderwater. Deze dramatische gebeurtenis heeft diep 
ingegrepen in het sociale, economische en cultureel leven van de toenmalige bewoners. 
Dit historische feite en de herdenking hiervan wil de werkgroep gebruiken als thema voor een grote 
culturele manifestatie: 
 
Waterlandse Vloed 
De thema’s van de manifestatie zijn uiteraard het typerende landschap, haar dorpen, de bewoners, de 
agrarische wereld die het landschap deels heeft gevormd. De werkgroep gaat ervan uit dat de bevolking 
hier sterk bij betrokken is door zelf per dorp daadwerkelijk mee te doen met de activiteiten die er elk 
jaar worden gedaan, maar in 2016 in het kader gesteld worden van de ramp! Tevens zullen deskundigen 
gevraagd worden mee te denken, te ontwerpen, te schrijven, te regisseren, mogelijk te componeren, te 
fotograferen, te dichten, beelden te maken etc. 
 
Musical 'Het water stijgt ...' 
In 2012 is er een begin gemaakt met het opzetten van een muzikale en theatrale uitvoering met als 
thema de Watersnood van 1916. Enkele vrijwilligers hebben het afgelopen jaar een musical geschreven 
en gecomponeerd welke in 2014 opgevoerd gaat worden. Er is hiervoor subsidie ontvangen van het 
SDAN en toegezegd door AFK. 
 
Drieweg Concerten 
In februari en november zijn er in Holysloot en Ransdorp concerten georganiseerd door enkele leden 
van de werkgroep. Op verschillende locaties in een dorp zijn tegelijkertijd optredens, het publiek 
verplaatst zich tussen de locaties om alle optredens bij te kunnen wonen. 
De concerten krijgen in 2014 een vervolg in o.a. Zunderdorp. 
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Dijk van een Kust 
De werkgroep is betrokken bij de Stichting Dijk van een Kust, deze stichting wil de coördinatie op zich 
nemen van alle culturele activiteiten die rond de herdenking van de watersnoodramp ontstaan. Tijdens 
bijeenkomsten worden de vele en diverse ideeën besproken en geïnventariseerd. De werkgroep geeft 
hiervoor ook input. 
 
Vanwege de vele bezuinigingen bij diverse instanties is het moeilijk om voor grote projecten de 
financiën in orde te krijgen. De Werkgroep beraad zich dan ook over hoe er met deze situatie moet 
worden omgegaan. Hoe kunnen deelprojecten van de ‘Waterlandse Vloed’ alsnog uitgevoerd worden 
ondanks de weinige financiële middelen die beschikbaar zijn. 
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Werkgroep Historie Landelijk Noord (HLN) 
De werkgroep wil zich bezig houden met het verzamelen en vastleggen van de historie van Landelijk 
Noord en bestaat sinds mei 2013. 
 
Samenstelling Werkgroep Historie Landelijk Noord 
Yvonne Breedijk  Voorzitter 
Henk Hagedoorn 
Wendelien Halbertsma 
Dick Reedijk 
De Werkgroep wordt ondersteund door Marianne Vrolijk, medewerker van de Centrale Dorpenraad. 
 
De werkgroep is in 2011 begonnen als een projectgroep, zij hebben een lespakket samengesteld over de 
Tweede Wereldoorlog in Landelijk Noord (zie ook Projecten, Lespakket). In 2012 is dit lespakker voltooid 
en in gebruik genomen. 
Dezelfde projectgroep is vervolgens begonnen aan een boek over hetzelfde onderwerp. In 2012 zijn daar 
veel voorbereidingen voor getroffen om het boek in mei 2013 uit te kunnen geven (zie ook Projecten, 
Boek 'Landelijk-Noord 1940-1945').  
 
Activiteiten 
In mei 2013 heeft de werkgroep het boek over de Tweede Wereldoorlog voltooid. Daarna zijn er 
presentaties gehouden in o.a. Uitdam en tijdens de zomertour van het Noord-Hollands Dagblad. 
 
Na de zomerperiode is er gestart met het opzetten van een nieuw projectplan over de Watersnood van 
1916. Er is samenwerking gezocht én gevonden met het Historisch Centrum Amsterdam-Noord en 
Stichting de Ransdorper Toren. Begin 2014 wordt er gestart met de verdere voorbereidingen. 
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Commissies 
De Stichting Centrale Dorpenraad ondersteunt enkele commissies die in Landelijk Noord actief zijn. 
Deze commissies ontplooien hun eigen activiteiten en worden, indien noodzakelijk, ondersteund door 
de CDR. Tevens kunnen zij gebruik maken van de faciliteiten van het kantoor. 

Kindercommissie 
De kindercommissie stimuleert de sociaal-culturele belangstelling en activiteiten van kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Er worden o.a. kinderactiviteiten, muziekuitvoeringen en de Sinterklaasintocht 
georganiseerd. 
De kindercommissie organiseert de activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar die wonen 
in Landelijk Noord en/of op OBS ‘De Weidevogel’ zitten. 
 
In 2013 is de samenstelling van de kindercommissie drastisch gewijzigd. Na vele jaren heeft de vaste 
groep vrijwilligers die de organisatie van de activiteiten jarenlang heeft gedaan het stokje overgedragen 
aan een nieuwe ploeg. De taken zijn nu iets anders verdeeld, de Kindercommissie van het Wijkgebouw 
in Schellingwoude neemt de organisatie van de kinderdisco's op zich. Voor de intocht van Sinterklaas 
wordt een aparte commissie gevormd. Beide commissie worden ondersteund door de CDR. 
 
Activiteiten 
In 2013 is in het voor- en najaar een kinderdisco in het Wijkgebouw van Schellingwoude georganiseerd. 
Alle de leerlingen van de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 van Basisschool 'De Weidevogel' zijn van harte 
welkom. De avonden werden door +/- 110 kinderen bezocht. 
 
De intocht van Sinterklaas is jaarlijks de grootste activiteit. Mede dankzij de inzet van vele extra 
vrijwilligers, pietenband “De Pietels”, het uitstekende weer en de in grote getale aanwezige kinderen en 
hun ouders was het weer één groot feest.  
Na de intocht was er voor ongeveer 200 kinderen een Sinterklaasviering in de kerk van Durgerdam. 
 
De Kindercommissie heeft in 2013 subsidie aangevraagd bij Meedoen in Noord: 
Kinderdisco thema Halloween   € 250,- 
Intocht Sinterklaas in Landelijk Noord  € 1090,- 

4 mei comité Landelijk Noord 
Een groep vrijwilligers organiseert ieder jaar de 4 mei herdenking voor Landelijk Noord. 
In de Kerk van Ransdorp wordt een bijeenkomst gehouden met voordrachten en muziek, meestal wordt 
er een speciale gast uitgenodigd. 
Ook de kinderen van OBS ‘De Weidevogel’ worden bij de herdenking betrokken. 
Het 4 mei comité Landelijk Noord heeft in 2013 een subsidie aangevraagd bij het Stadsdeel en er is voor 
de herdenking een bedrag van € 600,- ontvangen. 
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Projecten 
In 2013 zijn er diverse projecten uitgevoerd, opgestart en afgerond. 

Lespakket 
Een projectgroep van de CDR heeft 
een lespakket over de Tweede 
Wereldoorlog in Landelijk Noord 
gemaakt. Het lespakket is in 2012 
voltooid en overhandigd aan groep 
8 van OBS 'De Weidevogel'. 
In juni 2013 is het lespakket, met 
behulp van vrijwilligers, voor de 
tweede keer uitgevoerd. De 
kinderen van groep 8 brachten in 
kleine groepen een bezoek aan een 
van de dorpen. In ieder dorp was 
een gids die hen vertelde over de 
gebeurtenissen die zich tijdens de 
Tweede wereldoorlog in dat dorp 
hebben afgespeeld. 
De volgende dag was er een oud-
verzetsman in de klas om te 

 

vertellen over zijn ervaringen tijdens de oorlog en konden de kinderen vragen aan hem stellen. Als 
afsluiting ontvingen alle kinderen een exemplaar van het boek 'Als wij vergeten is alles vergeefs 
geweest'.  
De CDR verzorgt de voorbereidingen en coördinatie van het lespakket. 
 

Dorpsontwikkelingsplan 
De CDR wil dat er een gebiedsvisie komt voor heel Landelijk Noord. Een dorpsontwikkelingsplan maakt 
hiervan onderdeel uit. De CDR heeft de ambitie om voor haar vijf kernen een dorpsontwikkelingsplan te 
maken. In 2012 is er bij de Provincie Noord-Holland subsidie aangevraagd om een 
dorpsontwikkelingsplan mogelijk te maken. Dit betreft een pilot voor één kern. De aanvraag is door de 
provincie gehonoreerd. 
 
Als pilotdorp is Zunderdorp uitgekozen en de dorpsraad is betrokken bij de voorbereidingen. In 
november 2013 is er een grote dorpsenquête uitgevoerd waarbij maarliefst 87% van de bewoners boven 
de 12 jaar aan hebben deelgenomen. 
De uitkomst van de enquête worden in 2014 gepresenteerd en verder uitgewerkt.  
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Boek 'Landelijk Amsterdam-Noord 1940-1945' 
Na het voltooien van het lespakket is de projectgroep in 2012 verder gegaan met het maken van een 
boek over de Tweede Wereldoorlog in Landelijk Noord.  
De projectgroep bestaat uit: 

Yvonne Breedijk uit Holysloot Voorzitter 
Henk Hagedoorn uit Zunderdorp  
Dick Reedijk uit Durgerdam  
Wendelien Halbertsma uit Holysloot  

De Werkgroep wordt ondersteund door Marianne Vrolijk, medewerker van de Centrale Dorpenraad. 
 
In 2012 is de meeste informatie verzameld welke daarna verwerkt zijn tot het boek 'Landelijk 
Amsterdam-Noord 1940-1945'. Het boek is in mei 2013 onder grote belangstelling gepresenteerd tijdens 
de 4 mei herdenkingen in Ransdorp en Zunderdorp. 
Het boek is te koop via het kantoor van de CDR en enkele lokale boekhandels. 
Om het boek te financieren is er subsidie ontvangen van het 'De Zes Bannen van Waterland Fonds', 
welke onderdeel is van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
 
N.B. 
Na voltooiing van het boek is de projectgroep een officiële werkgroep van de CDR geworden, de 
Werkgroep Historie Landelijk Noord (HLN). 
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Burgerparticipatie en Beleidsondersteuning 

Burgerparticipatie 
De CDR ondersteunt verschillende clubs en verenigingen die in Landelijk Noord actief zijn. Deze 
ondersteuning bestaat onder andere uit het helpen bij het aanvragen van subsidie, publiciteit via ‘t 
Zwaantje en kopiëren. 
 
Met enige regelmaat worden verenigingen die gelijksoortige activiteiten organiseren uitgenodigd om bij 
elkaar te komen. Via deze bijeenkomsten willen we de bestuursleden met elkaar in contact brengen en 
samen onderzoeken hoe er eventueel samengewerkt kan worden en wat men van elkaar kan leren. 
Welke problemen spelen er binnen een vereniging, hoe lossen anderen dit op en wat kan de CDR 
eventueel voor hen betekenen. 
 

Workshop 
Op 24 april 2013 heeft de CDR een workshop georganiseerd met als thema: Benut de kracht van je dorp. 

Dit thema gaat concreet in hoe de leefbaarheid van een dorp verbetert kan worden. Wat 
kunnen bewoners zelf doen om de leefbaarheid te vergroten en welke concrete ideeën hebben 
bewoners.  
De avond werd ingeleid door Jan Hendriks en die vertelde over het project 
Dorpsontwikkelingsplan en waar we het komende jaar aan gaan werken. 
Aan de hand van filmpjes worden de volgende vragen besproken: 

1. Vraag en aanbod mogelijkheden in LN 
2. Benut de kracht van kleinschaligheid 

 
De aanwezigen worden in groepen over 3 tafels verdeeld en bespreken hun ideeën over het 
thema. De voorzitters van de tafels koppelen aan het einde van de workshop terug wat er aan 
de tafels is gezegd op basis van de aantekeningen van de notulist. 
Het blijkt dat er veel ideeën zijn die aan iedere tafel terugkomen. 
De voorstellen die in de workshop zijn genoemd worden meegenomen in de 
dorpsontwikkelingsplannen. 
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Beleidsondersteuning 
De CDR voert structureel overleg met portefeuillehouder en ambtenaren van de afdeling Bouw en 
Woningtoezicht over ruimtelijke ontwikkelingen aangaande het gebied. Daarnaast worden belangrijke 
thema's extra onder de aandacht gebracht van de inwoners van landelijk Noord. 
 
Bouwen in Landelijk Noord 
De komende jaren zullen er steeds meer lege plekken in de dorpen of het landschap komen. De oorzaak 
is dat boeren stoppen of verplaatsen. Deze ontwikkeling gaat alle bewoners in het gebied aan. De CDR 
heeft in 2012 een workshop georganiseerd, Bouwen in Landelijk Noord”. De enorme opkomst gaf aan 
dat deze ontwikkeling erg leeft onder onze inwoners. Samen met burgers en ondernemers in het gebied 
is gekeken hoe er invulling gegeven kan worden aan nieuwbouw in het gebied. De CDR wil graag een 
breed gedragen gebiedsvisie, de richtlijnen die in de workshop meegegeven zijn door de bewoners, 
zullen hierin meegenomen worden. 
 

 
 
Beleidsvisie toetsingskader en bestemmingsplan LN 
De CDR had geconstateerd dat bij Structuurvisie 2040 er geen mogelijkheden werden geboden voor 
ontwikkelingen, zoals de Poort van Waterland. Een aanvullend toetsingskader was nodig om deze 
ontwikkelingen in de Structuurvisie en in het nieuwe bestemmingsplan mogelijk te maken. De CDR heeft 
actief geparticipeerd in de totstandkoming van het aanvullende beleidsvisie toetsingskader 
stadsrandpolder Waterland. In mei 2012 is er een workshop gehouden waar alle mensen uit Landelijk 
Noord hun inbreng konden geven over het concept van het aanvullende toetsingskader. De CDR heeft in 
opdracht van de Centrale Stad (DRO) de workshop in de Stadshoeve georganiseerd. Op basis van deze 
inbreng en die van de CDR en maatschappelijke organisaties is het aanvullende toetsingskader tot stand 
gekomen en in het najaar door de raad bekrachtigd. In 2013 is het bestemmingsplan LN vastgesteld. 
 
Gebiedsmanagement 
De CDR maakt zich sterk voor de motie 696 ingebracht in de Centrale Stad i.v.m. met de uitvoering van 
gebiedsmanagement voor Landelijk Noord. De CDR heeft aangegeven hoe zij de invulling van het 
gebiedsmanagement ziet. 
In 2013 is de CDR druk bezig geweest met begeleiding van stoppende en verplaatsende boeren die 
vastliepen in de regelgeving. Er is voorgesteld om deel van het gevraagde budget beschikbaar te stellen 
voor de CDR om dit verder op te pakken.  
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Kantoor Centrale Dorpenraad 

Huisvesting 
Het kantoor is gevestigd aan de Dorpsweg 35, 1028 BK te Ransdorp in het voormalig schoollokaal van de 
openbare school van Ransdorp. Naast werkplek voor de personeelsleden wordt hier vergaderd door het 
Dagelijks bestuur, de werkgroepen en de Dorpsraad Ransdorp. 
Het pand wordt gehuurd van het Stadsdeel Amsterdam-Noord. 
Het kantoor wordt met enige regelmaat aan derden verhuurd als vergaderlokatie. 

Personeel 
De Stichting heeft 2 personeelsleden in dienst, een beleidsmedewerker voor 16 uur en een 
secretariaatsmedewerker voor 20 uur per week. 
Hun werkzaamheden bestaan o.a. uit het ondersteunen van het dagelijks bestuur, de dorpsraden en de 
diverse werkgroepen. Tevens zijn zij een vast aanspreekpunt voor de bewoners van Landelijk Noord en 
externe organisaties. 

’t Zwaantje 
Maandelijks verschijnt het huisorgaan ’t Zwaantje (m.u.v. juli en augustus). 
’t Zwaantje wordt door de Centrale Dorpenraad, de Dorpsraden en Werkgroepen gebruikt om met de 
bewoners van Landelijk Noord te communiceren, ook het Staddeel maakt veelvuldig gebruik van ’t 
Zwaantje. Tevens kunnen b.v. verenigingen en particulieren kopij aanleveren die gratis geplaatst kan 
worden. 
 
De redactie en opmaak worden verzorgd door het bureau van de Centrale Dorpenraad. 
Voor het vouwen van ‘t Zwaantje wordt gebruik gemaakt van een aantal vrijwilligers, t.w.: 
Mw. Ria Wouters 
Mw. Wendeline Halbertsma 
Mw. Marijke Breedijk 
’t Zwaantje wordt in heel Landelijk Noord huis-aan-huis bezorgd door Hr. Jan Gils. 
Een groep belangstellenden ontvangt ’t Zwaantje per post en ook wordt er een digitale versie verspreid. 
Oplage: 980 stuks 

Website 
De Centrale Dorpenraad een eigen website waarop alle informatie van en over de stichting en Landelijk 
Noord te vinden is. Het beheer van de inhoud wordt door het kantoor verzorgd. 
www.centraledorpenraad.nl 
 

http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuwsbrief 
Sinds het najaar van 2013 heeft de CDR ook de mogelijkheid om digitaal nieuwsbrieven te verzenden. 
Aanmelden voor de nieuwsbrief gaat via de website van de CDR. 
In 2013 is er over de volgende onderwerpen een nieuwsbrief verzonden: 

 Intocht Sinterklaas in Durgerdam 

 Drieweg Concert 

 Kerstactiviteiten in Landelijk Noord 

 Toekomstvisie 2030 

Wijkgids 
Jaarlijks wordt er door de Centrale Dorpenraad een wijkgids uitgegeven, in deze gids zijn de gegevens 
van de diverse dorpsraden in Landelijk Noord opgenomen, ook staat er informatie in over de 
verschillende Werkgroepen van de CDR en de stichtingen in het gebied. 
Daarnaast worden de vele verenigingen en bedrijven die in het gebied gevestigd zijn vermeld. Tevens 
staan de basisgegevens van de gemeente Amsterdam, het Stadsdeel Amsterdam-Noord en de provincie 
vermeld in deze gids. 
Net als ’t Zwaantje wordt de Wijkgids huis-aan-huis bezorgd in Landelijk Noord. 
De Wijkgids wordt uitgeven in samenwerking met FMR Producties, zij verzorgen ook een digitale 
wijkgids. 
 
 

 


