Verslag schouw/bespreking B&W gemeente Waterland
met de Dorpsraad Ilpendam op 30 juni 2015
Aanwezig namens de gemeente Waterland
- Mevrouw drs. G.J.M. Bekhuis
- wethouder/voorzitter
- De heer J. Uidam
- coördinator dorpsraden (hoofd afdeling Openbare Werken)
- De heer N. Zwaag
- medewerker Verkeer & Vervoer
- Mevrouw P. Smit
- notulist
Aanwezig namens de Dorpsraad Ilpendam
- De heer J. Meijer
- De heer B. Verweij
- De heer J. Dekker

Schouw
Er wordt langs de volgende locaties gelopen:
1.

Dorpsplein
De Dorpsraad geeft aan dat het potje voor het bewonersinitiatief herinrichting Dorpsplein
leeg is. Wethouder Bekhuis meldt dat zij dan goed nieuws heeft. Het college van B&W heeft
besloten om de aanvraag voor een bijdrage uit de Stimuleringsregeling gedeeltelijk toe te
kennen. Voor het maken van een ontwerp/projectplan i.s.m. de bewoners wordt een eenmalige
bijdrage verleend voor 2015 van maximaal € 1.710,00. De financiering van het restbedrag (tot
het totaalbedrag van € 5.000,00) zal uit het budget van de afdeling Openbare Werken worden
aangevuld. De Dorpsraad meldt dat zij Floor van Dusseldorp bereid hebben gevonden om een
plan te maken voor het Dorpsplein. Voor de uitvoering van de herinrichting van het
Dorpsplein heeft de raad geld vrijgemaakt (€ 115.000,00).

2.

Jaagweg
a. Het verkeersbord verplichte rijrichting rechtdoor bedoeld voor het autoverkeer op de
Jaagweg is verwarrend. Fietsers op het fietspad denken dat dit bord ook voor hen geldt. Dit is
echter niet het geval en het bord staat hiervoor ook op de verkeerde plek. Hier is niets aan te
doen.
b. De gemeente Landsmeer heeft de wens uitgesproken om in verband met bezuinigingen de
pont te vervangen door een kippenbrug of iets dergelijks. In samenwerking met onze gemeente
en de Provincie Noord-Holland wordt er gekeken of dit qua fysieke ruimte mogelijk is en
goedkoper in beheer en onderhoud. Het voorstel wordt ook door de Dorpsraad niet haalbaar
geacht.

3.

Aalduikerweg
a. Op de Aalduikerweg (over de brug heen) ontbreekt een 2-tal visbektegels, 1 hele en 1 halve,
graag even helemaal nalopen. Er staat ook nog een oud omleidingsbord, graag verwijderen.
 N.B.: dit is reeds uitgevoerd door de buitendienst
b. Op de Aalduikerweg ontbreekt een straatnaambord aan de kant van de N235, de paal en
beugels staan er nog.
 N.B.: bord staat in bestelling, wordt geplaatst in week 36 (31 augustus-4 september)

c. Op de Aalduikerweg hangt een heel oud posterbord van 3VO, deze graag verwijderen
d. Gele belijning over de brug Aalduikerweg opnieuw aanbrengen
e. Haaientand tegels (voor de uitritconstructie) en as-streep (wegenverf) aanbrengen
 N.B.: punten c t/m e zijn reeds uitgevoerd door de buitendienst.
f. Er zou een leuning worden aangebracht bij de Aalduikerbrug. Hoe staat het daarmee? De
heer Uidam meldt dat hij het heeft nagevraagd bij de beheermedewerker. De optie van een
haag wordt genoemd.
 Een haag is slecht te beheren aan de kant van het water, er zal daarom alsnog een
leuning worden aangebracht. N.B.: dit staat gepland voor week 34 (17-21 augustus).
4.

Terrein Sebastianus
Dit is nog steeds een bron van ergernis voor vele bewoners. De Dorpsraad meldt dat zij tijdens
de openbare vergadering van de Dorpsraad een gesprek hebben gehad met wethouder Jean van
der Hoeven. Hij heeft aangegeven om eerdere sloop van het gebouw te onderzoeken.

5.

Terrein Ilpenhof
Het gebouw zal waarschijnlijk komende winter gesloopt worden.

4.

Handhaving parkeren openbare begraafplaats, bij glasbak en handhaving in het
algemeen
a. Bij de glasbak: hier ontstaan vaak vervelende situaties. Krijgt de gemeente een terugmelding
van het afvalbedrijf? Dit is bij de gemeente niet bekend.
b. Parkeren op plein De Noord: de gemeente ontvangt veel klachten, daarom kan parkeren
alleen nog met een officiële vergunning (bijzondere kerkdiensten/begrafenissen etc.). De sloten
op de palen worden dan aangepast en in bruikleen gegeven aan de vergunninghouder en
dorpshuis, café en kerk.
c. Voor het eerder afgesproken parkeerverbod op de weg naar de kerk/begraafplaats wordt
nog een verkeersbesluit genomen; alleen tijdens de openingstijden van de kerk/begraafplaats.
De Dorpsraad vindt dit erg lang duren.

5.

Overige zaken
a. De Dorpsraad meldt dat gisteren begonnen is met de werkzaamheden op de begraafplaats.
Gebleken is dat het ruimwerk er grof aan toe ging. De Dorpsraad begrijpt dat het nog verder
ingericht gaat worden, maar vindt het nu een kale vlakte, het is er niet beter op geworden.
De gemeente geeft aan dat de werkzaamheden nog niet klaar zijn. Door de achterstand in het
ruimen van graven is het nu wel kaler geworden.
b. In de schoolvakantie zal een zebrapad gemarkeerd worden in de Lepelaarstraat.

Bespreekpunten
6.

Verslag van 27 januari 2015
Het verslag wordt vastgesteld.

7.

Stoepranden aan de Noord
De verwachting was dat de berm zou worden versterkt met een grastegel (overrijdbaar).
Uiteindelijk is het een hardstenen zware overrijdbare band geworden. De grastegel kon niet
aangebracht worden zonder de wortels van de bomen te beschadigen. Dit is ook zo met de
bewoners gecommuniceerd.

8.

Schilderen lantaarnpalen Ilpendam oude kern
De Dorpsraad meldt dat sommige masten er verwaarloosd uit zien. De gemeente geeft
aan dat nog dit jaar wordt begonnen met het periodieke schilderwerk.

9.

Rondvraag
a. Verzoek van Schouten om de versmalling Dorpsstraat richting Nijverheidsweg te
verwijderen. Besloten wordt dit zo te laten.

b. Rijkswaterstaat gaat in september en oktober werkzaamheden uitvoeren aan de A7, het
aanleggen van de spitsstrook tussen Purmerend en Zaandam in de richting Zaandam.
Tevens moeten er in de binnenbocht bij Zaandam werkzaamheden worden uitgevoerd.
Omdat de gehele asfaltlaag over de gehele breedte wordt vervangen, inclusief voegovergangen,
nieuwe camera’s, bebording etc. wordt de A7 een drietal weekenden en nachten afgesloten.
Op 19 en 20 september; 2 en 3 oktober; 10 en 11 oktober; 31 okt en 1 november (reserve
weekend). De afsluitingen starten op vrijdagavond en duren tot zondagnacht.
Tijdens deze afsluiting moet het verkeer worden omgeleid, lokaal zal dit via de N235, N244 en
de N247 gebeuren. Verkeer wordt ook al voor de Afsluitdijk geadviseerd via het oosten te
rijden. Verkeer boven Hoorn wordt geadviseerd via Alkmaar te rijden.
De gemeente verwacht echter wel grote drukte en mogelijk filevorming op de wegen in
Waterland. Er volgt nog wel een (landelijke) campagne en een communicatie traject.
c. De Provincie nodigt op korte termijn de bewoners van de Zonneweg, Merelstraat en de
Dorpsraad uit voor de uitwerking van de spitsbusbaan en de uitbreiding van de fietsenrekken
nabij de haltes.
10.

Vaststelling datum volgende vergadering en sluiting.
De datum van de volgende vergadering wordt vastgesteld op maandag 25 januari 2016 om
15.30 uur op het gemeentehuis te Monnickendam.

