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Aanwezig 
Dagelijks bestuur  Jan Hendriks, Yvonne Breedijk, Teun van Zalinge, Marcel 

van Druenen, Paulien Koch 
Dorpsraad Durgerdam Alex Klusman 
Dorpsraad Holysloot  - 
Dorpsraad Ransdorp  - 
Dorpsraad Zunderdorp Gijs Homburger 
Dorpsraad Schellingwoude Peter Bos, Roderick Schipper, Cecile van Cimmenade 
Werkgroep ROL  -  
Werkgroep Agrariërs  Georg Prins, Teunis Breedijk, Jaap Veldhuisen, 

Tom Veldhuisen 
Werkgroep Cultuur  Floor van Dusseldorp 
Bewoners   G. Breedijk, A. Proper, J. Swart, M. Takken, G. Takken, 

M. Zwolsman, Henk Hagedoorn 
Kantoor   Gabriëlle Bekhuis, Marianne Vrolijk (verslag) 
Afgemeld   Piet Prins, Willem Nas, Frits Vogels 
 
Kenmerk CDR/022/mv 
Datum verslag 17-05-2013 
Notulist Marianne Vrolijk 
Lokatie Dorpskerk Schellingwoude 
 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter van de CDR Jan Hendriks opent de vergadering en geeft een 
korte introductie van de avond. 
Marcel van Druenen verteld over de Linked-in groep die is aangemaakt. 

 
2. Verslag vergadering 2011 (14-03-2012) 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 

3. Jaarrekening 2011 met accountantsverklaring 
Vanwege de verhindering van penningmeester Henk Smit geeft secretaris 
Teun van Zalinge een korte toelichting op het financiële jaarverslag en 
accountantsverklaring. 
De jaarrekening wordt vastgesteld. 
 

4. Verkiezing Dagelijks Bestuur 
De volgende functies worden binnen het Dagelijks bestuur vastgelegd: 

 Marcel van Druenen volgt namens Schellingwoude Hugo van Aalderen 
op in het dagelijks Bestuur. 

 Yvonne Breedijk wordt namens Holysloot herkozen als lid Dagelijks 
Bestuur van de Centrale Dorpenraad. 

 Teun van Zalinge wordt namens Zunderdorp herkozen als lid Dagelijks 
Bestuur van de Centrale Dorpenraad. 

 Paulien Koch wordt namens Ransdorp herkozen als lid Dagelijks Bestuur 
van de Centrale Dorpenraad. 
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 Georg Prins wordt gekozen tot voorzitter van de Werkgroep Agrariërs 
ter vervanging van Marjoke Hoeve. 

Voor de functie van voorzitter van de werkgroep ROL is er na het vertrek van 
Harry Mars nog geen vervanger gevonden, hopelijk lukt dit spoedig. 
Het dagelijks Bestuur ontvangt een warm applaus voor hun inzet van het 
afgelopen jaar. 
 

5. Kort jaarverslag 2012 
Per dorpsraad en werkgroep wordt er een kort verslag geven met de 
belangrijkste punten van het jaar 2012. 
 
De Dorpsraden in 2012: 
De belangrijkste punten van de Dorpsraad Zunderdorp zijn het sluip- en 
zware verkeer door het dorp. Verder vraagt de herinrichting van het 
kerkplein en de oude bomen daar de nodige aandacht. Het nieuwe 
Bestemmingsplan is gevolgd en er is weer een nieuw lid aan de dorpsraad 
toegevoegd. 
Ook bij de Dorpsraad Ransdorp staat het verkeer hoog op de agenda en 
daarbij de parkeerproblemen in het dorp. Er is het afgelopen jaar een 
werkgroep K.E.R.K. opgericht die de exploitatie van de kerk wil stimuleren 
zodat deze behouden blijft voor het dorp en geen horecabestemming krijgt. 
De uitbreiding van de varkensstal aan de Durgerdammergouw heeft ook veel 
aandacht gevraagd. Gelukkig zijn de vertrekkende dorpsraadleden vervangen 
door nieuwe. 
In 2012 is er in Holysloot een plaquette onthuld voor D. Pronk die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog is omgekomen. Ook is het bijbehorende lespakket 
door de basisschool in gebruik genomen. Er zijn afspraken met het Stadsdeel 
gemaakt over het vergroten van het parkeerterrein aan het begin van het 
dorp. De Peuterspeelzaal dreigt naar Ransdorp te verhuizen, de ouders en het 
dorp wil deze graag voor het dorp behouden. 
Voor Schellingwoude is het Bestemmingsplan Schellingwoude vastgesteld. Er 
zijn diverse RO-zaken behandeld zoals restauratie tennisbaan, 
voetgangerspondjes, onderhoud brug en de grondbedekking van de 
parkeerplekken. Ook zijn de vuilcontainers verplaatst. Nog steeds geeft de 
parkeer- en verkeersoverlast rond de Landmarkt veel discussie. 
Ten slotte zijn de personele problemen van de Dorpsraad Durgerdam 
eindelijk opgelost nu er enkele nieuwe leden zijn. Belangrijke zaken die het 
afgelopen jaar behandeld zijn zijn de exploitatie van het Vuurtoreneiland; 
restauratie Kapel; de dijkverzwaring van HHNK; het verkeerscirculatieplan en 
de uitbreidingsplannen van de horeca. In het komende jaar wil de dorpsraad 
een nieuwe dorpsvisie voor Durgerdam opstellen. 
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De Werkgroepen in 2012: 
Het belangrijkste gespreksonderwerpen voor de Werkgroep ROL was de 
Beleidsvisie toetsingskader stadsrandpolder Waterland en het 
Bestemmingsplan. In het verlengde daarvan is er in mei een workshop 
gehouden over het toetsingskader. 
De Werkgroep Agrariërs heeft zich veel bezig gehouden met de het 
Bestemmingsplan en het onderzoek van Oranjewoud i.v.m. de wegen en het 
verkeer in Landelijk Noord. De agrariërs hebben naar alternatieve 
oplossingen voor het verkeer gekeken en daarvan het rapport 'De wegen 
gewogen' gemaakt. 
Het aflopen jaar is de Werkgroep Cultuur LN regelmatig bij elkaar geweest 
om activiteiten te initiëren om de watersnood van 1916 te herdenken. Er zijn 
voorbereidingen getroffen voor een concert in Holysloot maar deze is naar 
februari 2013 verplaatst. 
 

6. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 

 Sluiting 
 
Pauze 

 
Workshop: Benut de kracht van je dorp 

Na een inleiding door Jan Hendriks en Marcel van Druenen worden er 3 groepen 
gemaakt die ieder onder leiding van een gespreksleider bespreken wat de 
mogelijkheden zijn van vraag en aanbod op lokaal niveau en wat de kracht is van de 
kleinschaligheid van de dorpen. 
 
Van de workshop is apart een uitgebreid verslag gemaakt. 


