
 
 

Wat doet de Centrale Dorpenraad 
voor mij ? 
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Voor de bewoners van Durgerdam, Holysloot, Ransdorp, Schellingwoude, 
Zunderdorp en het buitengebied van Landelijk Noord 



 
 

 
 

1) Wie is de Centrale Dorpenraad ? 
De Centrale Dorpenraad is een stichting die het landelijke gebied van Amsterdam-Noord én 
zijn bewoners vertegenwoordigt. Voor de stichting zijn ruim 80 vrijwilligers actief in de 
verschillende dorpsraden, werkgroepen en commissies. Vanuit ieder dorp zit er een 
vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van de stichting welke wordt geleid door de 
voorzitter. Er zijn 2 personeelsleden in dienst van de stichting. 
 
2) Wat doet de Centrale Dorpenraad ? 
Wij willen de bewoners zo goed mogelijk informeren over zaken die met Landelijk Noord te 
maken hebben. De dorpsraden en werkgroepen worden ondersteund bij hun activiteiten.  
Als vaste gesprekspartner van o.a. het Stadsdeel Amsterdam-Noord zijn wij betrokken bij 
allerlei onderwerpen over ruimtelijke ordening, recreatie, landschap, natuurbeheer en 
bewonersbelangen. Daarnaast neemt de raad zelf initiatief voor projecten die deze 
onderwerpen kunnen ondersteunen. 
 
3) Waar is de Centrale Dorpenraad trots op ? 
De afgelopen jaren zijn er tal van projecten en activiteiten geïnitieerd, zoals: 
 Het Project 'Dynamiek & Beeldkwaliteit' (2009).  
 Workshop 'De toekomst van Landelijk Noord' (2011). 
 Lespakket over de Tweede Wereldoorlog in Landelijk Noord (2012) voor groep 8 van 

OBS De Weidevogel. 
 Boek 'Landelijk Amsterdam-Noord 1940-1945', samengesteld door de Werkgroep 

Historie (2013). 
 Dorpsontwikkelingsplan Zunderdorp, samen met de Dorpsraad Zunderdorp (2014). 
 Concerten georganiseerd door de Werkgroep Cultuur (2013 en 2014). 
 
4) Wie worden door de Centrale Dorpenraad ondersteund ? 
Alle burgers uit het gebied die activiteiten willen opzetten kunnen rekenen op steun van de 
Centrale Dorpenraad !  
 De Kindercommissie organiseert al vele jaren de intocht van Sinterklaas in Durgerdam en 

kinderdisco's voor de schoolkinderen uit Landelijk Noord. 
 Het 4 mei Comité Landelijk Noord organiseert de 4 mei Herdenking in Ransdorp. 
 De Soosen van Ransdorp, Holysloot en Zunderdorp houden regelmatig bijeenkomsten 

voor ouderen. 
Al deze groepen ontvangen ondersteuning bij het aanvragen van subsidie en publiciteit. 
Ook clubs en verenigingen uit Landelijk Noord kunnen bij de Centrale Dorpenraad terecht ! 
Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd waar lokale verenigingen informatie 
met elkaar kunnen uitwisselen en gestimuleerd worden om samen te werken, zoals de 
Oranjeverenigingen, IJsclubs en Ouderen Soos.  

 



 
 

 
 

 

 

De Centrale Dorpenraad denkt mee over: 
Projecten van anderen, zoals: 
 de dijkverzwaring van het Hoogheemraadschap 
 het Bestemmingsplan Landelijk Noord 
 grote bouwaanvragen in het gebied 
 onderhoud wegen en verkeersregulering 
 

 

 

 

 
 
5) Hoe wordt de Centrale Dorpenraad gefinancierd ? 
De Centrale Dorpenraad ontvangt jaarlijks een exploitatiesubsidie van het Stadsdeel 
Amsterdam-Noord. Hiermee worden de personeels- en huisvestingskosten, de 
exploitatiekosten voor het kantoor en de kosten voor de ondersteuning van dorpsraden en 
werkgroepen bekostigd. Voor grotere projecten wordt apart projectsubsidie aangevraagd. 
 
6) Hoe communiceert de Centrale Dorpenraad met bewoners ? 
 via huisorgaan 't Zwaantje dat maandelijks in heel Landelijk Noord wordt verspreid 
 op de website www.centraledorpenraad.nl is veel informatie terug te vinden 
 regelmatig worden er digitale Nieuwsbrieven verzonden over actuele onderwerpen 
 jaarlijks wordt er een Wijkgids voor Landelijk Noord uitgegeven 
 tijdens de openbare vergaderingen van uw Dorpsraad 
 door het organiseren van themabijeenkomsten 
 
7) Welke werkgroepen zijn er actief ? 
Er zijn 4 werkgroepen: Werkgroep Agrariërs; Werkgroep Cultuur; Werkgroep Historie; 
Werkgroep Ruimtelijke Ordening & Landschap. 
De werkgroepen adviseren het dagelijks bestuur van de Centrale Dorpenraad en ontplooien 
ook zelf initiatieven. 
 
8) Wie zijn de personeelsleden ? 
Als beleidsmedewerker (16 uur) is Jerome Scheltens in dienst en als administratieve 
medewerker (24 uur) Marianne Vrolijk-Breedijk. Zij vertegenwoordigen de stichting en 
ondersteunen het dagelijks bestuur, dorpsraden en werkgroepen. Zij zijn aanspreekpunt 
voor bewoners en derden. Met vragen over Landelijk Noord kunt u bij hen terecht. 
 
9) Kan ik zelf actief worden in Landelijk Noord ? 
Afhankelijk van uw interesse kunt u zich aansluiten bij een dorpsraad, werkgroep of 
commissie. Door het bezoeken een openbare dorpsraadvergadering van uw dorp kunt u 
horen welke onderwerpen er spelen in uw dorp. Voor aansluiting bij een van de 
werkgroepen kunt u contact opnemen met het kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
Ook als u een nieuw initiatief wilt ontplooien kunt u contact met ons opnemen. 
 

 



 
 

 
 

10) Hoe kan ik de Centrale Dorpenraad bereiken ? 
Het kantoor is gevestigd 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. 
Adres: Dorpsweg 35 
 1028 BK Ransdorp 
Het kantoor van de Centrale Dorpenraad is te bereiken via: 
telefoon 020-4904437 (ma, di, do en vr van 9.00 tot 15.00 uur) 
email  info@centraledorpenraad.nl 
website www.centraledorpenraad.nl 
 
 

 
 

 

   

 
 

 
Historie 
De Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord is opgericht in 1957 als ‘Centrum voor 
bewonersparticipatie en bestuurlijke ondersteuning’. Zij vertegenwoordigt sindsdien het 
Amsterdams Waterland bij overheden en instanties. 
Na het ontstaan van de stadsdelen in 1981 is er in 1985 een convenant afgesloten tussen 
Stadsdeel Amsterdam-Noord en de stichting. Doel is een goede samenwerking te 
ontwikkelen: het convenant regelt daartoe de rechten en plichten. 
Het convenant is in 2006 geëvalueerd en in 2007 -tijdens de viering van het 50 jarig bestaan 
van de Centrale Dorpenraad- opnieuw bekrachtigd.  
 

 


