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Datum verslag: 08-12-2022 
CDR/019/MV 

Aanwezig Marcel van Druenen 
Paulien Koch 
Piet Westgeest 
Frans Preeker 
Marianne Vrolijk 
 

DR Schellingwoude, penningmeester 
DR Ransdorp, secretaris 
DR Zunderdorp 
DC Holysloot 
Secretariaat/Ondersteuning 
 

 
Actielijst: In behandeling 

Sinds Onderwerp Door 
 Besluitenlijst op website  
 Implementatie blog, als zich een geschikt onderwerp voordoet  
08/09 Navraag HHNK i.v.m. beleid waterwegen Marianne 
01/03 Voorstel locaties nieuwe afvalbakken Marianne 
01/03 Brief toekomst OV in Landelijk Noord Marianne 
01/03 Informatiebijeenkomst jagen Marianne 
24/05 Afspraak Cultuur & Sport Marianne 
29/11 Afspraak met Carola van Bennekom Marianne 
29/11 Agendastukken Driehoek DDD, SWD, Liergouw Marianne 
29/11 Uitnodiging Alliantie i.v.m. inrichting dijk doorsturen Marianne 
29/11 Verslag BO 15/11 Marianne 
29/11 Omgevingsvisie Amsterdam bestuderen Piet 
29/11 Aanpassing statuten CDR Frans 
29/11 Uitnodiging DB data 2023 Marianne 
29/11 Verwijderen speeltoestellen Holysloot Marianne 

 
Actielijst: Afgehandeld per 29-11-2022 

Sinds Onderwerp Door 
12/04 Lezing: Het Dorp, 17 november Marianne 
05/07 Voorbereiding wijziging statuten Frans 
01/11 Gesprek i.v.m. ongevraagd advies SARA Abram 
01/11 Voorbereiding en agenda BO 15 november Marianne 

 
 

 Opening Actie 
1 Welkom aan iedereen, voorzitter is afwezig i.v.m. bijeenkomst SARA,  

Durgerdam heeft afgemeld. 
 

 

 Mededelingen Actie 
2a Werkzaamheden LN:  

Huidige werkzaamheden: 
• Fietspad Zwarte Gouw t/m november 2022. 
• Dorpskern Zunderdorp, t/m mei 2023. Vervanging water en riool, 

vernieuwen bestrating. Onlangs begonnen aan Kerklaan. 
• Dorpskern Holysloot, t/m juni 2023 
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• Baggeren Dieën 
• Vervangen voetgangersbruggen in natuurgebiedje De Zwarte Gouw (in 

S-bocht Nieuwe Gouw/Poppendammergouw) 
• Vervangen brug 1733, Termieterweg/Buikslotermeerdijk 
In Holysloot en Zunderdorp zijn er grote zorgen over de communicatie met 
de omgevingsmanager. Bewoners krijgen geen contact en geen reactie op 
hun vragen, ook niet via mail of App. In de BouwApp wordt ook weinig 
gecommuniceerd. Onlangs is er wel een overleg met de bewoners Kerklaan 
Zunderdorp geweest i.v.m. hun zorgen over de werkzaamheden in deze 
straat en  de kwetsbaarheid van de huizen. 
 Afspraak maken met Carola om de communicatie te bespreken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marianne 

2b Dorpsraad Driemond 
Op 22 november heeft Marianne een aparte afspraak met Tim (de office 
manager) van Dorpsraad Driemond gehad. Vooral gesproken over 
verschillen en overeenkomsten in subsidieaanvragen, administratie, etc. 
 

 
 
 
 

2c Invoeren GFTe bakken aan huis 
Er zijn brieven verspreid i.v.m. de uitgifte van rolcontainer GFT. Bewoners 
krijgen (begin 2023) nog een rol afvalzakken bezorgd. 
 

 
 
 
 

2d Vergunningaanvraag 
Aanvraag ingediend voor Koningsdag 2023. 
Ook de aanvraag voor een Waterland-Oost Tocht is in voorbereiding. 
 

 

2e Driehoek DDD, SWD, Liergouw 
Voorstel invoer blauwe zone staat op 7 december in stadsdeelcommissie 
geagendeerd. Input vanuit S’woude en D’dam meegenomen. De 
parkeerschijfzone is uitgebreid langs de Schellingwouderdijk in 
Schellingwoude en langs de Durgerdammerdijk tot aan Durgerdam. 
Parkeerduur gewijzigd naar maximaal 4 uur. 
 Agendastukken opvragen 
 

 
 
 
 
 
 
Marianne 

2f Lezing Het Dorp 
Lezing was een succes, goede opkomst en leuke avond. Wat zouden goede 
onderwerpen zijn om vaker zoiets te organiseren? Suggesties zijn welkom. 
 

 

2g Wegwijzer van Landelijk Noord 
De nieuwe Wegwijzer wordt begin 2023 uitgegeven. 
 

 

2h Alliantie Markermeerdijken 
Op 14 november langs geweest bij de bouwkeet van de Alliantie in Uitdam. 
Informatie gekregen over de inrichting van de dijk na opleveren; trappen, 
bankjes, fietsnietjes, picknickbanken, etc. De documenten zijn ook naar mij 
gemaild. Krijg nog een uitnodiging voor een bijeenkomst, 7/12. 
 Uitnodiging doorsturen. 

 
 
 
 
 
Marianne 
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Tijdens het overleg kwam ook ter sprake dat het HHNK mogelijk perceel Het 
Boschje wil verkopen. 
 

2i Bijdragen Dorpsraden 
De Dorpsraden krijgen jaarlijks een bijdrage van € 200,- welke binnenkort 
overgeboekt gaat worden. Mochten er nieuwjaarsbijeenkomsten 
georganiseerd worden dan is er helaas geen ruimte om een bijdrage vanuit 
de CDR te geven, het potje hiervoor is (meer dan) leeg. 
Eventueel kan er subsidie bij het Huis van de Wijk aangevraagd worden, wel 
hebben de meeste Dorpsraden nog geld ik kas. 
Holysloot € 786,-; Durgerdam € 458,-; Schellingwoude € 1.438,-; Ransdorp € 
730,- en Zunderdorp € 531,- (dit is afgerond en exclusief de jaarlijkse 
bijdrage 2022) 
 

 

 Onderwerpen Actie 
3a Bestuurlijk Overleg 

Het volledige dagelijks bestuur van SDAN heeft 15/11 kennisgemaakt met 
de Centrale Dorpenraad. Het was een goede bijeenkomst waar het bestuur 
positief op terugkijkt. Verslag volgt nog. 
 

 
 
 
Marianne 

3b RES / Windmolens A10 
Abram heeft een extra SARA overleg en kan dit agendapunt dus niet verder 
toelichten. Op 8 november is er een informatiebijeenkomst in de kerk van 
Schellingwoude gehouden met veel geïnteresseerde bewoners. 
Er wordt nog gekeken of het mogelijk is om door studenten van de UvA een 
enquête te houden Landelijk Noord. 
Overleg werkgroep van 22/11 is geannuleerd, nieuwe datum 19/12. 
Abram is op 23/11 bij de Stadsdeelcommissie geweest om hen te 
informeren over RES SARA. 
Piet kijkt wat er in de Omgevingsvisie Amsterdam vermeld staat over 
Landelijk Noord en een mogelijke link met windmolens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet 

3c Statuten Centrale Dorpenraad 
Frans heeft een voorstel gedaan welke wordt besproken, de daaruit 
gekomen wijziging worden door Frans verwerkt. 
Deze nieuwe versie wordt de volgende vergadering weer besproken en 
vragen of I. Lattmann er ook naar wil kijken. 
 

 
 
Frans 
 
 

3d Bijdrage ’t Zwaantje 
In ’t Zwaantje van december 2022 wordt aan de lezers een bijdrage 
gevraagd in de kosten. Hiermee kan het tekort aan inkomsten gedrukt 
worden, vooral de kosten voor themabijeenkomsten is dit jaar hoger 
uitgevallen dan begroot door diverse bijeenkomsten. DB gaat akkoord. 
 

 

3e Nieuwe data DB 2023 
De volgende data zijn voorgesteld: 
17 januari, 7 maart, 18 april, 6 juni, 12 september, 24 oktober en  

 
 
 



Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur CDR 29-11-2022 

 4 

12 december 2023 
DB gaat akkoord, DB ontvangt een uitnodiging voor in hun agenda. 
 

 
Marianne 

 Actie & Besluitenlijst 01-11-2022 Actie 
4 Besluitenlijst wordt vastgesteld en wordt op de website geplaatst. 

 
 
 

 Rondvraag & diverse Actie 
5  De Waterlandse Harmonie gaat weer gebruik maken van kantoor voor 

klarinetlessen, wekelijks op maandagmiddag. 
 Tijdens de Kerstvakantie neemt Marianne mogelijk enkele dagen vrij en 

in week 2 van 2023 is zij op wintersport. 
 Op maandag 5 december is er een overleg i.v.m. de 

dorpsbegraafplaatsen, dit n.a.v. de schouw van afgelopen jaar. 
 Afspraak bij Admin. Pronk voor stand van zaken financiën CDR. Kosten 

voor administratie is laatste jaren hoger geworden, zou het elders 
goedkoper kunnen? 

 Er is weer een grondspeculant opgedoken: CPO Projectontwikkeling.  
Zie info: https://cpoprojectamsterdamnoord.nl/ 

 Bij aanvraag voor dakkapel oude brandweerkazerne stond ook ‘wijzigen 
tot woning’. Dit is een fout van de gemeente, het gaat alleen om het 
dakkapel en geen bestemmingswijziging. 

 De speeltoestellen Holysloot zijn verwijderd en het veld omgeploegd, 
vervolgens is er geconstateerd dat het te nat is om verder te werken en 
is dit met een half jaar opgeschort. Nu zit het dorp met een omgeploegd 
veld i.p.v. een speeltuin. Melden bij gebiedsmakelaar. 

 Stadsdeelcommissie leden vragen DR Zunderdorp advies over splitsing 
en/of bestemmingswijzigingen. Reactie DR: geven geen advies op 
individuele vergunningaanvragen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marianne 

  Actie 
 Vergaderdata 2023: 

Vergadering steeds op dinsdagavond, 
20.00 tot 22.00 uur kantoor Centrale Dorpenraad 
17 januari   6 juni   12 december 
7 maart   12 september  
18 april   24 oktober 
 
Overleg Gebiedsteam: 
Overleg tussen Abram/Marianne en Ronald/Dave op: 
Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 
8 december 2022 (deze is geannuleerd, nieuwe datum volgt) 
 
Bestuurlijk Overleg met DB SDAN: 
Voorjaar en najaar:  
Nog te bepalen 
 

 

 

https://cpoprojectamsterdamnoord.nl/


Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur CDR 29-11-2022 

 5 

Onderwerpen Dorpsraden 
Durgerdam Holysloot Ransdorp Schellingwoude Zunderdorp 
Dijkversterking 
(ondersteuning voor 
Durgerdam) 
Controle/naleving Horeca 
Scheiden van afval 
Bedrijfsverplaatsing 
Eenrichtingsverkeer 
 

Wandelpaden rond H'sloot 
Onderhoud Dorpsstraat 
BBudget: Holybloeituin 

Nieuwbouw school 
Zwaar verkeer 
Nieuwe locatie De Beke 
Te hard rijden 

Fietspad Wijkergouw -  
Weerslootpad 

Nwbouw Zeeburgereiland 
Dijkversterking 
BBudget: glijbaan 
Schellingwouderpark 
Parkeren DDD / SWD 

Bestraten dorpskern 
30 km verkeer 
BBudget: steiger 
Windmolens / RES 

Onderwerpen Centrale Dorpenraad 
Verkenning infrastructuur (zwaar verkeer, parkeren DDD / SWD, 30 km verkeer, te hard rijden) 
Onderhoud wegen 
Dijkversterking 
Democratisering 
 
 
Portefeuilleverdeling 
Voorzitter     Abram 
Secretaris     Paulien 
Penningmeester    Marcel 
Personeel/privacy    Paulien 
Agrarisch     Marko 
Cultuur & Sport    Piet 
Historie     Yvonne 
RES/Windmolens    Abram 

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

 


