Verslag bestuurlijk overleg gemeente Waterland met de Dorpsraad Ilpendam
op donderdag 14 augustus 2014 in het dorpshuis te Ilpendam
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 W. van der Vliet
- De heer J. Meijer
- De heer B. Verweij
- De heer P. Clement
- De heer C. Kramer

1.

Opening
Wethouder Bekhuis opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2.

a. Verslag van 13 januari 2014
Naar aanleiding van:
Punt 3. Sloop van het dichtgetimmerde deel voormalige Sebastaniusschool.
Het plan om hier vrije sectorkavels te bouwen gaat niet door. . In de raad is een motie van
GL, SP en WN! aangenomen om hier jongerenwoningen op het gemeentelijk perceel te
bouwen. Het hele proces begint weer van voren af aan en kaders moeten opnieuw worden
vastgesteld. Omdat de gemeente in het proces afhankelijk is van derden, o.a. de RK parochie,
verloopt het proces moeizaam.
Zo lang er nog niet gebouwd wordt zal het pand niet gesloopt worden. Er worden opnieuw
gesprekken gepland met de tandarts en de RK-parochie.
Wel zal het terrein aan het einde van het seizoen onkruidvrij gemaakt worden.
b. Conceptverslag van 12 juni 2014
Dit verslag is nog ter kennisname. Zodra het verslag van het overleg van vandaag gereed is
zullen beide verslagen tegelijkertijd behandeld worden in de collegevergadering.

3.

Ecodorp Purmerend; ontsluiting via Ilpendam?
De gemeente meldt dat hierover geen ontwikkelingen bekend zijn, e.e.a. ligt op dit moment stil.
De dorpsraad vraagt wat de eventuele gevolgen zijn voor Ilpendam. Ook hierover zijn geen
bijzonderheden bekend.
De heer Uidam begrijpt de zorgen van de dorpsraad, met name wat betreft het verkeer. De
gemeente is in deze zaak belanghebbende, afgesproken wordt om elkaar waar nodig te
informeren.

4.

Legen van plastic container
Dit gaat nu goed, het probleem is opgelost. De dorpsraad vraagt of het mogelijk is om meer te
communiceren richting de bewoners, ook wat betreft andere items over afvalinzameling.
Bewoners zijn vaak niet op de hoogte van de (on)mogelijkheden.

5.

Planning bebouwing terrein Ilpenhof
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) zal in september/oktober richting de
gemeenteraad gestuurd worden. Vaststelling van de exploitatie-overeenkomst staat gepland
voor november. Daarna begint de bestemmingsplanprocedure, deze zal waarschijnlijk begin
2016 gereed zijn. Naar verwachting zal dan medio 2016 met de bouw gestart worden.
Op de vraag van de dorpsraad wanneer zij het plan kunnen inzien, wordt geantwoord dat alles
op de gemeentelijke website te volgen is. De gemeente zal een seintje geven zodra het plan op
de website staat.
Verder wordt nog gemeld dat er geen sluipweg richting De Noord zal zijn en er voldoende
parkeerplaatsen gecreëerd zullen worden.

6.

Plek op openbare begraafplaats voor het plaatsen van urnen
In Watergang zal dit najaar een proef starten hiermee, met de hulp van een aantal vrijwilligers.
Volgend voorjaar zal duidelijk worden of dit ook in de andere kernen uitgerold kan worden.

7.

Bereikbaarheid openbare begraafplaats, grind op kerkhof belemmering voor minder
validen
De toegankelijkheid is op dit moment lastig voor rollators maar niet onoverkomelijk. De
voorkeur van de dorpsraad gaat uit naar gestrate paden. De gemeente geeft aan dat dit wellicht
te zijner tijd in combinatie met de renovatie meegenomen kan worden

8.

Onderhoud bruggetje aan de Noord naar het park
Deze opdracht is inmiddels doorgegeven aan de aannemer. Ook is verzocht om alle bruggen in
de kernen in april/mei volgend jaar onder handen te nemen.

9.

Plaatsen leuning Aalduikerbrug mogelijk?
Dit verzoek zal nog worden uitgezet (actie gemeente).

10.

Verwijderen bruggetje tussen de Jaagweg en de Zonneweg
De provincie en gemeente hebben dit voornemen gepubliceerd, echter onder het kopje
‘onderhoud Jaagweg’, enkele dagen voordat het bruggetje verwijderd werd. De dorpsraad vindt
het zonde dat het bruggetje weggehaald is en heel jammer dat zij niet van te voren
geïnformeerd zijn.
De heer Uidam beaamt dat dit een snelle actie was op verzoek van de provincie. Het bruggetje
lag precies op de beheergrens van de provincie en gemeente. De communicatie hierover dient
ruim van de voren plaats te vinden zodat er nog op gereageerd kan worden. Heroverweging is
dan nog mogelijk.

11.

Verwijderen weesfietsen bij fietsenstalling bushalte
Naar aanleiding van de oproep van de gemeente is een aantal weesfietsen zelf weggehaald door
de bewoners. Tijdens de informatieavond van de provincie over nieuwe fietsenstallingen bleek
dat deze ontwikkeling wel goed gaat, de provincie heeft ook een aantal ideeën van bewoners
meegenomen.
De dorpsraad heeft contact gehad met de medewerker verkeerszaken van de gemeente over
het verwijderen van de fietswrakken. NB: Echte wrakken haalt de gemeente wel weg maar de
APV biedt onvoldoende houvast voor het verwijderen van weesfietsen, waarvan het
twijfelachtig is of het een fietswrak is of niet.

12.

Legen vuilcontainers
De dorpsraad geeft aan dat de containers regelmatig al vóór 8.00 uur geleegd worden. De
gemeente legt uit dat in het contract van de afvalinzamelaar vermeld wordt dat ze vanaf 7.30
uur mogen starten. Aangezien de afvalinzamelaar van ‘buiten naar binnen’ werkt, kan het dus
gebeuren dat er al voor 8.00 uur geleegd wordt.

Het advies aan de bewoners is om de container de dag van te voren ná zonsondergang of in
ieder geval zo laat mogelijk buiten te zetten. De gemeente zal dit meenemen in de
communicatie rondom de afvalinzameling.
13.

Burgerparticipatieplan
De dorpsraad geeft aan dat zij, evenals de bewoners van Ilpendam, buitengewoon blij zijn dat
hun verzoek gehonoreerd is. Het gaat hier om een financiële bijdrage voor een nieuwe cvinstallatie in het dorpshuis. Bij deze willen zij graag het college van B&W bedanken en hen ook
complimenteren met het heldere besluit.

14.

Rondvraag
De heer Verweij heeft deze week regelmatig de vakantie-activiteiten in Ilpendam bijgewoond.
Hij geeft aan dat deze buitengewoon goed geregeld zijn en is blij dat er niet bezuinigd is op de
in het college-akkoord opgenomen sociaal culturele activiteiten.
Wethouder Bekhuis is blij om dit te horen.

15.

Vaststelling datum volgende vergadering en sluiting.
De gemeente komt zo spoedig mogelijk met een datumvoorstel.
De vergadering wordt om 17.00 uur afgesloten.

