Verslag schouw B&W gemeente Waterland met de Dorpsraad Ilpendam
op donderdag 12 juni 2014
Aanwezig namens de gemeente Waterland
- Mevrouw drs. G.J.M. Bekhuis
- wethouder/voorzitter
- De heer J. Uidam
- coördinator dorpsraden (hoofd afdeling Openbare Werken)
- Mevrouw P. Smit
- notulist
Aanwezig namens de Dorpsraad Ilpendam
- De heer J. Meijer
- De heer B. Verweij
- Mevrouw R. van Oostveen
- De heer H. Wouda
- De heer C. Kramer
Aanwezig namens de Wooncompagnie
- De heer J. van Velzen

Vooraf wordt besproken dat we op dit moment alleen de schouw zullen lopen en dat na de
zomervakantie het bestuurlijk overleg gepland zal worden.
NB: dit overleg zal plaatsvinden op donderdag 14 augustus a.s. om 16.00 uur in het dorpshuis te
Ilpendam.
1.

Schouw
Er wordt langs de volgende locaties gelopen:
a. Merelstraat
De dorpsraad geeft aan dat zij signalen krijgen van bewoners uit de Merelstraat. Zij maken zich
zorgen over de leefbaarheid in de straat. Het gaat dan met name om de huizen waar allochtone
mensen wonen, met andere zeden en gewoonten. Zowel de tuinen als de huizen maken een
verwaarloosde indruk.
De heer Van Velzen maakt een aantal foto’s van deze panden en zal dit meenemen richting de
Wooncompagnie.
b. Purmerdijk i.z. rommel op Molenpad
Deze rommel is inmiddels opgeruimd door de bewoners. Wel wordt de vraag gesteld of nr. 5A
eigendom is van de gemeente?
NB: dit is inderdaad eigendom van de gemeente.
c. Aalduikerbrug
De dorpsraad vraagt of er bij deze brug (aan de kant van de gele streep) een leuning
aangebracht kan worden, aangezien het nu een gevaarlijke situatie is, mensen zijn bang dat ze
in het water vallen.
Aanbrengen leuning of hekwerk bij Aalduikerbrug

d. Openbaar kerkhof (bereikbaarheid)
De dorpsraad meldt dat het grind op het kerkhof een belemmering is voor minder validen.
De gemeente geeft aan dat dit wellicht te zijner tijd in combinatie met de renovatie
meegenomen kan worden.
e. Plek op openbare begraafplaats voor het plaatsen van urnen
De dorpsraad vraagt of deze eventueel tegen de muur van de kerk geplaatst kan worden.
De gemeente geeft het volgende aan: op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of het
haalbaar is om op de begraafplaats aan de Kloosterdijk in Monnickendam een urnenmuur aan
te leggen. De bedoeling is om eerst hier te bekijken hoe het loopt, daarna kan bekeken worden
of een urnenmuur ook op andere begraafplaatsen haalbaar is.
De gemeente vraagt zich af hoeveel vraag er daadwerkelijk naar is in Ilpendam? De dorpsraad
meldt dat het gaat om 7 à 8 aanvragen.
Ook meldt de gemeente dat het overigens nu wel mogelijk is om maximaal twee urnen in een
particulier graf te plaatsen op de begraafplaats in Ilpendam. Hiervoor dient schriftelijk
toestemming te worden gevraagd aan B&W.
f.

Legen van container voor plastic afval
Deze zit vaak vol maar dit levert geen problemen meer op. .
De gemeente meldt dat de frequentie voor het legen van de container al omhoog gegaan is.
Zakken naast de container zijn op de ophaaldagen maandag en vrijdag acceptabel.

g. Planning bebouwing terrein Ilpenhof
De dorpsraad geeft aan dat het voor de bewoners van Ilpendam een frustratie is waarom de
procedure zo lang moet duren.
De gemeente is nog steeds met USP vastgoed in overleg over de exploitatieovereenkomst.
Hopelijk kunnen we snel meer duidelijkheid geven hierover en de planning die daarop volgt.
Actie: Wel zal worden nagevraagd wat de reden is dat e.e.a. zo lang duurt.
h. Schoon maken bruggetje aan de Noord naar het park
Deze is met de facelift een aantal jaren geleden aangepakt, daarna is er niets meer gebeurd.
Kan hier naar gekeken worden?
Actie: aannemer kunstwerken
i.

Verwijderen bruggetje tussen de Jaagweg en de Zonneweg
De dorpsraad vindt het jammer dat het bruggetje verwijderd is. Hierover is inmiddels een brief
gestuurd naar de Oudheidkundige Vereniging. Het bruggetje wordt in verband met de kosten
niet terug geplaatst.

j.

Verwijderen weesfietsen bij fietsenstalling bushalte
De Provincie is hiermee bezig.

2.

Verslag van 13 januari 2014
Dit zal besproken worden tijdens het bestuurlijk overleg op 14 augustus a.s.

3.

Ecodorp Purmerend; ontsluiting via Ilpendam?
Ook dit zal besproken worden tijdens het bestuurlijk overleg op 14 augustus a.s.
Actie: De gemeente zal wel alvast navragen bij de gemeente Purmerend wat de stand
van zaken is.
De schouw wordt om 17.10 uur beëindigd.

