
Agenda vergadering Dorpsraad Kwadijk 
 
Datum: maandag 19 december  
Locatie: kantine vv Kwadijk. 
Aanvang: 20.00 uur  
 
Agenda: 
 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter.  
      
2. De notulen van de vergadering van maandag 14 november 2022.  

 
3. Bouwplannen voormalig dorpscafé.  

 
Op 7 december jl heeft Hein Staal een brief gestuurd naar de gemeente E-V  namens de 
omwonenden met instemming voor de bouwplannen.  
 

4. Plannen woningbouw projectontwikkelaar Dekker.   
 

5. Verkeersellende. 02-12:  Verslag van Irena Schutte van de zoomvergadering van 
Dorpswerk NH over verkeersproblematiek op 30 november jl.  

 
6. Mail en post gemeente Edam-Volendam en GDO 

22-11: Antwoord van Joeri Kempen op de vraag waarom Saskia K. geen gemeentegidsen 
meekreeg. Inmiddels met hulp van Joeri en Saskia opgelost.  
25-11: Verslag GDO-vergadering van 2 november jl. in Beets.  
01-12: Verwijzing gemeente naar mogelijkheid tot subsidie voor verduurzaming van 
dorpshuizen/wijkcentra.  
05-12/15-12: Mail van Ed Wilms (DR Hobrede) met voorstellen ter verbetering van de 
daadkracht van het GDO.   
07-12: Uitnodiging voor GDO-vergadering op 14 december in het kerkje van Kwadijk.  
13-12: Fotoverslag van resultaten van werkzaamheden van wijk- en dorpsraden en 
Openbare Werken.  
15-12: Uitnodiging extra vergadering Dorpswerk NH ivm benoeming voorzitter Kees 
Sietsema.  
 

7. Crisisopvang voor asielzoekers in de Baanstee-Noord.  
 
9 december jl. heeft de gemeente Purmerend een informatiebrief gestuurd. Via de gemeente 
E-V hebben de bewoners van Kwadijk op 13 december een brief ontvangen waarin is 
vermeld dat de tenten in de Baanstee-Noord tot in de zomer zullen blijven staan.  

 

 
8. Overige post 

 
15-11: Uitnodiging DR Beets voor vergadering op 23 november.   
21-11: Mailwisseling met Alfons Matthys, een Belgische mijnheer die is opgelicht door het 
website-bedrijf TRETZ dat is gevestigd op Stationsweg 64a, boven EWP. Joop heeft Eiric 
Westeneng gevraagd het bedrijf erop aan te spreken, hetgeen hij heeft toegezegd.  
28-11: Vraag van Rudi Klijnstra of de DR kan helpen bij zijn zoektocht naar het graf van 
Tiete (Tjeerd) Kingma die sinds 1945 in Kwadijk zou liggen begraven. Hopelijk kan Klijnstra 
door de hulp van Frans Visser verder.  
30-11: Uitnodiging DR Warder voor vergadering op 7 december.   



03-12: Uitnodiging voor inloopbijeenkomst van HHNK ivm versterken boezemdijken polder 
Zeevang op 7 en 12 december.  

 

9. Actielijst Dineke te Bos 
 

10.  Adressen nieuwe Kwadijkers (zo mogelijk met naam) 
 

11.  Rondvraag 
 

12.  Sluiting  
 
 
 
 
 
 


