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Datum verslag: 04-03-2021 
CDR/006/MV 
 

Aanwezig Abram Schermer 
Marcel van Druenen 
Teun van Zalinge 
Paulien Koch 
Angela van Nordennen 
Marianne Vrolijk 
 

Voorzitter, DC Holysloot 
Penningmeester, DR Schellingwoude 
Secretaris, DR Zunderdorp  
DR Ransdorp 
DC Durgerdam 
Secretariaat/Ondersteuning 
 

 
Actielijst: In behandeling 

Sinds Onderwerp Door 
30/06 Status Dijkvak 17 navragen Marianne 
08/09 Navraag HHNK i.v.m. beleid waterwegen Marianne 
27/10 Output online enquête Marianne 
27/10 Mogelijkheden en kosten blog/forum op website Marianne 
27/10 Buurtbudget evaluatie en presentatie aan SDAN MvD/MV 
08/12 Visiedocument Toekomst CDR Abram/Marcel 
08/12 Vertegenwoordiger Holysloot in DB Abram 
08/12 Vertegenwoordiger Zunderdorp in DB DR Z’dorp 
19/01 Namen voor (net)werkgroep RES DB 
19/01 Voorbereiding Jaarrekening & Jaarverslag 2020 Marianne 
19/01 Nieuwe pc kantoor MvD/MV 
02/03 Input kosten & baten jaarverslag Abram 
02/03 Verslag BO naar SDAN Marianne 
02/03 Deelnemers S’woude voor RES werkgroep Marcel 
02/03 RES info op website plaatsen + doc Marianne 
02/03 Besluitenlijst op website Marianne 
02/03 Overleg werkgroep Agrariërs inplannen Marianne 

 
Actielijst: Afgehandeld per 02-03-2021 

Sinds Onderwerp Door 
03/03 Oproep nieuwe voorzitter agrariërs Marianne 
08/12 Controle uitkomst enquête door derde Abram/Paul 
19/01 Documenten aanleveren i.v.m. visiedoc. Marianne 
19/01 Tekst ‘tZwaantje nwe voorzitter Abram 
19/01 SDAN inlichten i.v.m. nwe voorzitter Marianne 
19/01 Agenda BO 12/02 Marianne 
19/01 Stukken vergunningaanvraag Dorpsweg 44a Marianne 
19/01 Info bestraten glas/papierbak DDgouw Marianne 
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  Actie 
1 Opening 

Vanwege de corona maatregelen vindt het overleg online plaats. 
 

 
 

  Actie 
2 
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Mededelingen 
Werkzaamheden LN: Huidige werkzaamheden: 
• Werkzaamheden fietspaden Weersloot, Molenslootpad en Zwarte 

Gouw + 5 bruggen. 
• Werkzaamheden bestrating ’t Overkantje Ransdorp 
• Kerktoren Zunderdorp 
Op de website staan de werkzaamheden vermeld. 
https://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 
Er zijn zorgen over het fietsverkeer op de Liergouw, zijn er extra 
maatregelen mogelijk. Er zijn inmiddels wel extra herhalingsborden 30 km 
geplaatst. 
Online info Burkmeer: Op 11 januari j.l. was er een online 
informatiebijeenkomst. Goede deelname en veel vragen. Verslag staat op 
https://www.centraledorpenraad.nl/informatiebijeenkomst-lisdoddeteelt-
burkmeer 
Plaquette Schellingwoude: Plaquette is geleverd door Eijsbouts, 
subsidieaanvraag is helaas afgewezen, familie betaalt de kosten. I.o.m. de 
familie en Stadsherstel sturen we aan op onthulling half april. Als datum 
bekend is wordt dit gecommuniceerd. Oproep in ’t Zwaantje voor 
vrijwilligers die een 4 mei herdenking in S’woude willen organiseren. 
Herenboeren: Op 29 januari j.l. online contact geweest met Rob Bakker, 
Abram en Marcel waren hierbij. Zie ook https://www.herenboeren.nl Het 
was een oriënterend gesprek, er zijn geen concrete plannen. Kan 
gespreksonderwerp met agrariërs zijn. 
Kick off GFT: Binnenkort wordt er een Kick Off bijeenkomst gehouden om 
toekomstige inzameling van GFT in LN te bespreken. Er hebben zich een 
aantal bewoners aangemeld en er is zelfs al een korte enquête gehouden. 
LN Schoon! 20 maart: Tijdens de landelijke opschoondag willen we ook in 
LN extra zwerfvuil opruimen. 18/2 een online overleg gehad, uitkomst 
wordt verder uitgewerkt. 
Buurtbudget: Status projecten ongewijzigd. Marianne heeft concept 
Evaluatie rapport gemaakt waarop Marcel enkele aanpassingen heeft 
gedaan. Met een begeleidende brief kan deze naar het SDAN. Document 
ook naar werkgroep en jury sturen. 
 Voor project bloemzaden wordt er gezocht naar juiste 

bloemenmengsel met inheemse zaden. 
IJsperiode: Tijdens de korte ijsperiode WhatsApp groep opgezet met 
gebiedsmakelaar en -beheerder, wijkagent. Grote verkeersproblemen zijn 
uitgebleven, wel erg druk in Ransdorp. Wel gebleken dat er betere 
afspraken moeten zijn i.v.m. vergunning voor bv Koek & Zoopie. 
 
 

 
 

https://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
https://www.centraledorpenraad.nl/informatiebijeenkomst-lisdoddeteelt-burkmeer
https://www.centraledorpenraad.nl/informatiebijeenkomst-lisdoddeteelt-burkmeer
https://www.herenboeren.nl/
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  Actie 
3 
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Onderwerpen 
Visiedocument Toekomst CDR 
Moet uiterlijk 1 april opgeleverd worden. 
Visie voor meerdere jaren opstellen, 2021-2025, zodat ook subsidie voor 
meerdere jaren gewaarborgd kan worden. Marcel heeft concept gemaakt, 
Abram gaat deze aanvullen met uitkomst enquête, daarna toetsing 
concept met Dave Coenders. 
 
Jaarrekening en Jaarverslag 2020 
Indienen voor 25 maart 2021. 
Jaarrekening wordt opgesteld door administratiekantoor, als deze wordt 
opgeleverd nog controle uitvoeren. 
Jaarverslag is voorbereid, Abram geeft notitie over kosten & baten door 
zodat dit verwerkt kan worden. 
 
Bestuurlijk Overleg 12 februari 
Verslag is akkoord en kan doorgestuurd worden naar SDAN. 
 
RES / Windmolens A10 
App groep aangemaakt, er is geen taakomschrijving voor de groep, zorgt 
voor neutrale en objectieve informatie. Er ontbreekt nog een deelnemer 
uit S’woude, Marcel doet een oproep. 
Onlangs tekstuele input voor informatie op website gekregen. Deze wordt 
binnenkort op de website gezet, kijken hoe dit op een overzichtelijke 
manier kan. 
Vanuit DR R’dorp is er een document i.v.m. windmolens toegestuurd, deze 
opzoek en eventueel toevoegen. 
 
Besluitenlijst op website 
Om de CDR transparanter te maken voorstel om de besluitenlijsten, vanaf 
2021, op de website te plaatsen zodat duidelijker wordt welke 
onderwerpen er besproken worden. Bestuur gaat hiermee akkoord. 
Marianne zorgt voor plaatsing. 
 
Overleg Gebiedsteam, 11 maart 
Onderwerpen voor op de agenda zijn: reguliere onderwerpen; status 
rapport parkeren Liergouw/DDdijk/SWdijk. Dit gebied blijft erg rommelig, 
vermoedelijk overloop P van Zeeburgereiland. Wijkagent kan dit aan de 
hand van kentekens nakijken. 
 

 
 
 
 
 
Abram / 

Marcel 
 
 
 
 
 
 
Abram 
 
 
Marianne 
 
 
 
 
Marcel 
 
 
Marianne 
 
Marianne 
 
 
 
 
 
Marianne 
 
 
 
 

  Actie 
4 Actie & Besluitenlijst 19-01-2021 

Besluitenlijsten worden vastgesteld. 
 Oproep voor nieuwe voorzitter Werkgroep Agrariërs tijdens nieuwe 

bijeenkomst van werkgroep. 

 
 



Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur CDR 02-03-2021 

 4 

 In Holysloot en Zunderdorp worden er vorderingen gemaakt i.v.m. 
nieuwe leden van de DR/DC. In Holysloot gaat er nog een online 
bijeenkomst gehouden worden. 
 

  Actie 
5 Rondvraag & diverse 

 Portefeuille verdeling bespreken als nieuwe DB leden zijn toegevoegd. 
 Op 25/2 is tijdens werkzaamheden bij de overburen het glasvezeldraad 

van kantoor kapot gegaan waardoor er geen internet en telefoon is. 
Inmiddels is er wel een nieuwe glasvezel geblazen, deze moet nog 
aangesloten worden. 

 Tijdens overleg DR Ransdorp waarbij Abram aanwezig was, is er ook 
gesproken over de Agrarische werkgroep. Afgesproken om binnenkort 
een online overleg met de agrariërs te houden en daarbij ook het 
voorzitterschap ter spraken te brengen. Marko Vendrig wil hier wel 
een rol in vervullen. Overleg inplannen. 

 Zoals afgesproken tijdens BO van 12/02 is er een zienswijze ingediend 
i.v.m. concept-Omgevingsvisie Amsterdam 2050. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marianne 
 

  Actie 
 Vergaderdata 2020: 

Vergadering steeds op dinsdagavond, 
20.00 tot 22.00 uur kantoor Centrale Dorpenraad of Online 
13 april  12 oktober 
1 juni   23 november 
7 september 
 
Overleg Gebiedsteam: 
Overleg tussen Abram/Marianne en Taharqua/Dulci op: 
Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 
11 maart  16 september 
10 juni   9 december 
 
Bestuurlijk Overleg met DB SDAN: 
Najaar: 
Vrijdag 17 september 2021 van 11.30-13.00 uur, digitaal of kantoor CDR 
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Onderwerpen Dorpsraden 
Durgerdam Holysloot Ransdorp Schellingwoude Zunderdorp 
Dijkversterking 
(ondersteuning voor 
Durgerdam) 
Controle/naleving Horeca 
Scheiden van afval 
Bedrijfsverplaatsing 
Eenrichtingsverkeer 
 

Wandelpaden rond H'sloot 
Onderhoud Dorpsstr.Oost 
BBudget: Holybloeituin 

Parkeer/verkeersoverlast 
Naleven afspraken Veldhuizen 
Liergouw 
Dijkversterking 

Fietspad Wijkergouw -  
Weerslootpad 

Stoep Liergouw/Landmarkt 
Nwbouw Zeeburgereiland 
Dijkversterking 
Noordkust Amsterdam 
BBudget: glijbaan 

Bestraten dorpskern 
30 km 
BBudget: steiger 

Onderwerpen Centrale Dorpenraad 
Zwaar verkeer 
Onderhoud wegen 
Dijkversterking 
Internet buitengebied 
Democratisering 
 
Portefeuilleverdeling 
Voorzitter     Abram 
Secretaris     xxx 
Penningmeester    Marcel 
Personeel/privacy    Paulien / xxx 
Agrarisch     xxx 
Cultuur     xxx 
Historie     Yvonne 

Dijkversterking   D’dam  
Zwaar verkeer /onderhoud wegen xxx 
Recreatie    Marcel 
Gebiedsplan    xxx 
Openbaar vervoer / Parkeren  Paulien 
RO     xxx 
Welzijn / Participatie   Marcel 

 


