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Datum verslag: 22-01-2021
CDR/003/MV
Aanwezig

Abram Schermer
Marcel van Druenen
Teun van Zalinge
Paulien Koch
Marianne Vrolijk
Roald Fekken

Voorzitter, DC Holysloot
Penningmeester, DR Schellingwoude
Secretaris, DR Zunderdorp
DR Ransdorp
Secretariaat/Ondersteuning
Gast i.v.m. RES

Actielijst: In behandeling
Sinds Onderwerp
03/03 Oproep nieuwe voorzitter agrariërs
30/06 Status Dijkvak 17 navragen
08/09 Navraag HHNK i.v.m. beleid waterwegen
27/10 Output online enquête
27/10 Mogelijkheden en kosten blog/forum op website
27/10 Buurtbudget evaluatie en presentatie aan SDAN
08/12 Visiedocument Toekomst CDR
08/12 Controle uitkomst enquête door derde
08/12 Vertegenwoordiger Holysloot in DB
08/12 Vertegenwoordiger Zunderdorp in DB
19/01 Namen voor (net)werkgroep RES
19/01 Documenten aanleveren i.v.m. visiedoc.
19/01 Tekst ‘tZwaantje nwe voorzitter
19/01 SDAN inlichten i.v.m. nwe voorzitter
19/01 Voorbereiding Jaarrekening & Jaarverslag 2020
19/01 Nieuwe pc kantoor
19/01 Agenda BO 12/02
19/01 Stukken vergunningaanvraag Dorpsweg 44a
19/01 Info bestraten glas/papierbak DDgouw

Door
Marianne
Marianne
Marianne
Marianne
Marianne
MvD/MV
Abram/Marcel
Abram/Paul
Abram
DR Z’dorp
DB
Marianne
Abram
Marianne
Marianne
MvD/MV
Marianne
Marianne
Marianne

Actielijst: Afgehandeld per 19-01-2021
Sinds Onderwerp
27/10 Navraag actiepunten BO
08/12 Netwerkgroep RES starten, voorzitter vragen

Door
Marianne
Marianne
Actie

1

Opening
Vanwege de corona maatregelen vindt het overleg plaats via
Teams. Marcel sluit iets later aan bij het overleg. Vanuit
Durgerdam geen af bericht ontvangen.
Roald Fekken uit Durgerdam sluit aan het begin van het
overleg aan om over RES Amsterdam te praten.
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RES / Windmolens A10
In juni en november 2020 zijn er online bijeenkomsten
geweest i.v.m. plaatsing 17 windmolens. In december heeft de
wethouder een presentatie gegeven over de uitkomsten,
locatie A10 Noord, tussen A10 en hoogspanningsmasten, lijkt
een favoriet. Ook natuurorganisaties zijn licht positief over A10
strook. Er wordt 8-9 molens in het westelijk havengebied
geplaatst. Voor de rest moet nog een plek gevonden worden.
De volkstuinen zijn geen verblijfplaats en worden dus niet
aangemerkt als woning, staan op gemeentegrond.
In mei 2020 worden de locaties vastgesteld, in april besluit in
college., daarna start het participatieproces en inspraak.
Wind Alarm Amsterdam is een snel groeiende tegenstander
van de windmolens, zij zijn zeer actief met flyeren en zijn een
petitie gestart. Ook actief in Landelijk Noord.
Er is veel discussie over de afstand tot woningen en de
effecten van geluid en slagschaduw op hun bewoners.
De CDR wil zelf geen standpunt innemen over de windmolens,
wil vooral de rol van informatie verstrekker nemen. Wat zijn
de te volgen procedures, welke documentatie is er, welke
actiegroepen, etc.
Er wordt een (net)werk groep gestart, Roald participeert
daarin, daarnaast het liefst uit ieder dorp minimaal één
deelnemer. Namen graag spoedig doorgeven Marianne.
Starten met een App groep, later online bijeenkomst.
DB
Abram en Marianne ondersteunen daarin en helpen met de
dossiervorming.
Actie
2

Mededelingen
a. Subsidie 2021: Bedrag is begin januari gestort!
b. Werkzaamheden LN: Huidige werkzaamheden:
- Eind januari starten werkzaamheden fietspaden
Weersloot, Molenslootpad en Zwarte Gouw + 5 bruggen.
Op 6/1 is er een informatiesessie geweest. Document met
extra vragen worden op de website gezet.
- De aannemer vertelde dat aansluitend het parkeerterrein
achter de kerk van Ransdorp wordt bestraat. Inmiddels
bevestigd door de gemeente.
Op de website heb ik nu ook de afgeronde werkzaamheden
vermeld www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden.
c. Pilot Burkmeer: Op 10 december sessie gehad, ging vooral
om de communicatie rond het project. 5 januari nog met
de projectleider gesproken. Ook daar benadrukt om de
omgeving te informeren/betrekken. O.a. voor
aanbesteding van de lisdodde kweker/beheerder, agrariërs
informeren.
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d. Plaquette Schellingwoude: Plaquette is besteld bij
Eijsbouts, subsidieaanvraag bij Fonds van Noord gedaan (€
1.950,-), deze wordt 6 februari beoordeeld.
e. Herenboeren: Oud voorzitter Rob Bakker heeft contact
opgenomen, hij wil graag contact over het initiatief
‘herenboeren’, zie ook https://www.herenboeren.nl. Er
een groep geïnteresseerden die wil onderzoeken of dit in
Landelijk Noord mogelijk zou zijn. Eerst een oriënterende
afspraak met Abram op vrijdagmorgen maken. Mogelijk
sluit Marcel ook aan.
f. Gebiedsplan 2021: Deze staat op de website van de
gemeente. Als focusopgave wordt genoemd: Met
bewoners, Centrale Dorpenraad, ondernemers en agrariërs
werken we aan verduurzaming van het Landelijk Noord
(energie en mobiliteit). www.amsterdam.nl/noord-oost/
Actie
3

Onderwerpen
a. Enquête toekomst CDR
Via Marcel is Paul Abel gevraagd om naar de uitkomsten te
kijken en deze te interpreteren. Abram en Paul hebben contact
gehad en de basisgegevens worden gedeeld. Uitkomst vormt
Abram
input voor visiedocument (zie 3b).
b. Visiedocument Toekomst CDR
Moet uiterlijk 1 april opgeleverd worden.
Focus op netwerkorganisatie, platform, het stimuleren van
gemeenschapsvorming en sociaal netwerk.
Visie voor meerdere jaren opstellen, 2021-2025, zodat ook
subsidie voor meerdere jaren gewaarborgd kan worden.
Inhoud afstemmen met Dave Coenders en extra sturing
vragen. Marcel en Abram gaan dit oppakken, benodigde input:
1) resultaten enquête (zie 3a)
2) tekst Angela i.v.m. aanzet enquête
3) notities van gesprek met Esther van juni 2020
4) brief reactie op beschikking
c. Buurtbudget
Status projecten:
• Afspraak 18/12 voor glijbaan S’woude geweest. Er is
gekeken naar nwe plek bij tuinpark. Gebiedsmakelaar en
initiatiefnemer hebben daarover contact.
• Vuilgrijpers en bloemzaden worden binnenkort besteld.
• Afspraak 18/12 voor de steiger Z’dorp geweest. De
aansprakelijkheid en het beheer moet geregeld worden.
Gebiedsmakelaar zoek e.e.a. uit.
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Abram /
Marcel

Marianne
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• Gebiedsmakelaar is langs geweest voor Holybloeituin, zij
gaan ook subsidie aanvragen bij ‘Groen in de buurt’. En zelf
beheer starten. Afstemming met gebiedsbeheerder.
Deadline van 31 december is door de gemeente losgelaten.
➢ Voorbereiden evaluatie en presentatie aan SDAN.
d. Voorzitterschap CDR
Per 1 januari staat Abram als voorzitter in KvK vermeld.
Abram en Marianne hebben tweewekelijk overleg op
vrijdagmorgen om lopende zaken te bespreken.
Rondgang/kennismaking Dorpsraden, als eerste 1 maart
Ransdorp. Afspraak bij de andere dorpen maken.
In ‘t Zwaantje van februari nieuwe voorzitter voorstellen,
kopijdatum 29 februari.
Marianne stuurt een bericht naar SDAN om hen op de hoogte
te brengen.
e. Jaarrekening en Jaarverslag 2020
Voorbereidingen starten voor opmaak Jaarrekening en
Jaarverslag. Indienen voor 25 maart 2021.
In Financiële administratie is nu een post Voorziening
Reorganisatie (€ 10.000,-) opgenomen. Omdat reorganisatie
vooralsnog niet van toepassing is zou een Opheffingsreserve
een betere benaming zijn. Deze post zou dan ook met de jaren
moeten groeien.
f. Vernieuwen PC en kantoorprinter/copyprinter
Marianne wil graag nieuwe PC voor kantoor. Offertes
opgevraagd, financiering en keuze bespreken met Marcel.
Ook offertes opgevraagd voor kantoorprinter en copyprinter.
g. Bestuurlijk Overleg 12 februari
Overleg: 12/02 11.30-13.00 uur via Teams, met Esther (Saskia
is verhinderd) Onderwerpen op de agenda:
Nieuwbouw school; Windmolens; NoordKust; Visiedocument
CDR; Buurtbudget. Marianne stelt de agenda op.
Aanwezig vanuit CDR: Abram, Paulien, Julia, mogelijk Marcel.
Iemand uit Durgerdam?
Online Teams-link voor overleg wordt nog toegestuurd.

MvD/MV

Abram
Marianne

Marianne

Marcel /
Marianne

Marianne

Actie
4

Actie & Besluitenlijst 08-12-2020
Besluitenlijsten worden vastgesteld.
➢ Openstaande actiepunten van BO 25-09-2020 zijn met
Dave Coenders besproken en verwerkt in het verslag.
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Actie
5

Rondvraag & diverse
➢ Portefeuille verdeling bespreken als nieuwe DB leden zijn
toegevoegd.
➢ DC Holysloot gaat een oproep doen voor nieuwe
commissie leden.
➢ Paulien vraagt zich af of de DR vergunningaanvraag voor de
sloop en nieuwbouw van Dorpsweg 44a gemist hebben.
Marianne zoekt het op.
Marianne
➢ Er is gevraagd om nieuwe bestrating bij papier/glasbak bij
begin Durgerdammergouw. Gebiedsmakelaar heeft dit al
toegezegd. Marianne stuurt informatie naar DR Ransdorp. Marianne
➢ In S’woude is veel onrust over de vergunning toekenning
voor Noordkust op de Oranjewerf. De zwaarste horeca
vergunning is afgegeven. Ingediende bezwaren zijn terzijde
geschoven. Men verwacht veel overlast qua bezoekers en
parkeren. Er zijn zorgen om het gevolgde proces. Bewoners
hebben zich al verenigd en gaan waarschijnlijk proces
starten tegen besluit.
Actie
Vergaderdata 2020:
Vergadering steeds op dinsdagavond,
20.00 tot 22.00 uur kantoor Centrale Dorpenraad of Online
2 maart
7 september
13 april
12 oktober
1 juni
23 november
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:
Voorjaar:
Vrijdag 12 februari 2021 van 11.30-13.00 uur, digitaal
Najaar:
Vrijdag 17 september 2021 van 11.30-13.00 uur, digitaal of
kantoor CDR
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Onderwerpen Dorpsraden
Durgerdam
Dijkversterking
(ondersteuning voor
Durgerdam)
Controle/naleving Horeca
Scheiden van afval
Bedrijfsverplaatsing
Eenrichtingsverkeer

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

Ransdorp
Parkeer/verkeersoverlast
Naleven afspraken Veldhuizen
Liergouw
Dijkversterking

Schellingwoude
Fietspad Wijkergouw Weerslootpad
Stoep Liergouw/Landmarkt
Nwbouw Zeeburgereiland
Dijkversterking
Noordkust Amsterdam
BBudget: glijbaan

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

Abram
xxx
Marcel
Paulien / xxx
xxx
xxx
Yvonne

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

Zunderdorp
Bestraten dorpskern
30 km
BBudget: steiger

