Agenda vergadering Dorpsraad Kwadijk
Datum: maandag 14 november
Locatie: kantine vv Kwadijk.
Aanvang: 20.00 uur
Agenda:
1. Opening en mededelingen door de voorzitter, plus vaststellen agenda.
2. De notulen van de vergadering van maandag 19 september 2022.
3. Uitslag enquête over wonen en leven in Kwadijk.
4. Bouwplannen voormalig dorpscafé. Verslag door direct betrokkenen van overleg
met projectontwikkelaar op 27 oktober jl. Presentatie nieuwe bouwplannen is te zien op
onze website.

5. Plannen woningbouw projectontwikkelaar Dekker.
6. Verkeersellende. Verslag van de actuele situatie door leden van de
verkeerscommissie.
10-10: Mail van Roeland Brons met verzoek voor een afspraak met Daan Smit (EdamVolendam). Roeland heeft diverse kwetsbare punten in het wegdek vastgelegd. Roeland
maakt samen met Smit en Thimo een schouw op 12 oktober.
18-10: Mail Daan Smkt (E-V) met aankondiging brief over de te nemen maatregelen die alle
bewoners van Kwadijk ontvangen.
25-10: Mail Mark de Goede (E-V) met aankondiging bodemonderzoek nav schouw van
Roeland en Thimo (zie 10-10)
7. Mail en post gemeente Edam-Volendam en GDO
22-09: Mail van Thimo met een opzet voor vaste, terugkerende agendapunten op de GDOoverleggen: 1. Verkeer, 2. Energietransitie, 3. Omgevensvisie, 4. Vluchtelingenbeleid, 5.
Woningbeleid.
23-09: Mail DR Schardam met hun statuten.
23-09: Mail GDO met vraag naar behoefte BuurtBespaarBudget waarmee buurt- en
dorpshuizen energie kunnen besparen.
23-09: Mail GDO met vraag naar behoefte deel te nemen aan duurzamehuizenroute.
07-10: Mail GDO met actielijst opgesteld op vergadering van 20 september jl.
24-10: Mail GDO met voorstel 30 km-cursus. Kosten 990,-. (…) Zie GDO-notulen 09-11.
25-10: Voorstellen DR Hobrede als reactie op het Collegeprogramma 2022-2026 van
gemeente E-V.
25-10: Mail E-V nav statutenwijziging vanwege de WBTR. Gemeente doet voorstellen met de
vraag die op te nemen in de statuten van de dorpsraden.
31-10: Mail E-V met mededeling dat raadsleden, raadspleinleden en zij die als kandidaat op
verkiezingslijsten staan geen lid mogen worden van dorprsaden. (zie reactie GDO 07-11)
01-11: Mail E-V over plan van aanpak energietransitie, waarin o.a. staat vermeld dat
onderzocht wordt of Kwadiik kan worden aangesloten op warmtenet Purmerend. Navraag
leert dat slechts een ‘evt. mogelijkheid’ is. Maw geen concrete plannen.
02-11: De gemeentegids kan worden opgehaald. Bij o.a. Ienemienie in Oosthuizen en de
bibliotheken en VVV’s van Edam en Volendam.
02-11: Mail E-V met data over wijkbijeenkomsten energie besparen. Voor geïnteresseerde
Kwadijkers: 22 november a.s. in het Dorpshuis van Hobrede, aanvang 19.30. Brief staat op
onze website. Wel aanmelden!

02-11: Mail E-V met voorbeelden van projecten die zijn voortgekomen uit samenwerking
tussen gemeente en wijk- en dorpsraden.
03-11: Mail E-V over zgn. Buurtkamers waar men ter preventie hulp kan vragen bij evt.
(financiële) problemen.
05-11: Uitnodiging voor feestelijke oplevering glasvezel in Zeevang op 9 december a.s. in
de Koningsspil te Oosthuizen. Het Zeevangsnet zal een passend cadeau aanbieden aan de
basisscholen in de Zeevang om digitaal onderwijs te bevorderen.
09-11: Notulen GDO-vergadering van 2 november jl.

8. Crisisopvang voor asielzoekers in de Baanstee-Noord. Er zou volgens
berichtgeving in het NHD sprake zijn van machtsmisbruik, discriminatie en
slechte accommodatie. Er volgt een onafhankelijk onderzoek waarvan eind
december de uitkomst bekend wordt.
9. Problemen bij vv Kwadijk.
28-10: Mail vv Kwadijk met verzoek nieuwe activiteiten op website DR Kwadijk
te zetten hetgeen inmiddels is gedaan.
10. Overige post
10-10: Uitnodiging van Wilma voor de koffieochtend (elke 2e woensdag vd maand in de
kantine van vv Kwadijk.
15-10: Mail van Joop waarin tips voor bewoners Stationsweg om bouwschade aan hun huis
te kunnen claimen nav mail gemeente E-V.
16-10: Afscheidsmail en -groet familie Kolkman (Zeevangsdijkje). Rikki heeft zich jaren
ingezet tegen de ontwikkeling van het industrieterrein Baanstee-Noord via de gelijknamige
stichting. De familie gaat verhuizen naar Purmerend.
27-10: Voorstel vergaderdata DR in 2023. Jaarvergadering wordt 13 maart 2023 ivm
aanlevering begroting 2024 die voor 30 april 2022 moet worden ingeleverd.
10-11: Uitnodiging Dorpswerk voor Algemene Leden Vergadering waarin nieuwe voorzitter
Kees Sietsema (ook gemeenteraadslid in E-V) zich zal voorstellen.

11. Adressen nieuwe Kwadijkers (zo mogelijk met naam)
12. Actielijst Dineke te Bos
13. Rondvraag
14. Sluiting

