
Astrid van de Weijenberg 
 
cc: Gemeenteraad Waterland 
 
Ilpendam, 18 februari 2022 
 
Geachte mevrouw Van de Weijenberg 
 
De Dorpsraad Ilpendam heeft met grote verbazing kennisgenomen van uw beantwoording 
van de vragen van de PvdA over de verkeerssituatie op het Dorpsplein in Ilpendam d.d. 17 
februari 2022. 
 
De PvdA heeft wat de Dorpsraad betreft terecht gevraagd naar de stand van zaken aldaar, 
waarvoor de Dorpsraad de afgelopen collegeperiode bij herhaling aandacht heeft gevraagd, 
onder meer bij brief van 3 oktober 2019 en in de halfjaarlijkse gesprekken met u als  
wethouder. 
 
In de beantwoording legt u van alles en nog wat op het bordje van de Dorpsraad, terwijl u 
weet dat dat ten onrechte is. 
 
Op de eerste plaats heeft de Dorpsraad geen goedkeuring gegeven aan het plan voor 
herinrichting van het plein zoals u meldt; dat plan blijkt destijds bovendien – weten wij nu – 
niet volledig te zijn voorgelegd aan de inwoners in het kader van de door u genoemde 
participatie; zo maakte het lichtplan van de architect, dat mede debet is aan de onduidelijke 
situatie, bestaande uit de totempaal en reflecterende steentjes, daar helemaal geen deel van 
uit. 
 
De Dorpsraad heeft vrijwel vanaf het moment van oplevering van het heringerichte plein 
aandacht gevraagd voor de onveilige verkeerssituatie. 

 
U hebt in eerste instantie besloten om in reactie daarop de weg naar de pont te markeren 
met een soort roestvrijstalen doppen. Nadat de Dorpsraad u bij voornoemde brief wees op 
het feit dat enerzijds die doppen niet de gewenste duidelijkheid brachten terwijl zij anderzijds 
gevaarlijke situaties creëerden, hebt u die weer laten verwijderen. U bent vervolgens 
consequent geweest in uw mededelingen dat er geen enkel budget was voor het nemen van 
door de dorpsraad gesuggereerde maatregelen, met uitzondering van plantenbakken. 

 
Het plan daarvoor is in uw huis opgesteld en vervolgens ter goedkeuring aan de Dorpsraad 
voorgelegd. De Dorpsraad heeft daarop in email correspondentie uit april 2021 laten weten 
dat zij geen bevoegdheid had tot goedkeuring en dat zij vreesde dat u daarom alleen vroeg 
om ingeval van klachten met het vingertje te kunnen wijzen, zoals u nu doet in uw 
beantwoording van de raadsvragen: 
  

“Je hebt natuurlijk helemaal gelijk als je zegt dat de Dorpsraad erop aan heeft 
gedrongen iets te doen aan de onduidelijke en soms gevaarlijke verkeerssituatie die is 
ontstaan sinds het Dorpsplein opnieuw is ingericht. Maar… wij menen dat het niet aan 
de Dorpsraad is een oplossing voor dat probleem te accorderen. De 



verantwoordelijkheid terzake ligt immers bij de Gemeentelijke organen. De Dorpsraad 
heeft hier simpelweg geen bevoegdheden. 
  
Dat neemt niet weg dat wij natuurlijk graag zien dat er iets gebeurt.  Wij constateren 
dat dit plan het enige is dat voorligt, omdat andere oplossingen kennelijk budgettair 
onhaalbaar zijn. Wij hopen van harte dat de bloembakken het gewenste effect zullen 
hebben, maar wij vrezen dat het best mogelijk is dat dat niet het geval is. Wij gaan er 
dan ook vanuit dat eventuele klachten / vragen / opmerkingen van Ilpendammers over 
die bloembakken niet zullen worden beantwoord met een verwijzing naar een akkoord 
van de Dorpsraad. Dat gezegd hebbend, zien we de bloembakken graag op korte 
termijn geplaatst worden.” 

  
De positie van de bloembakken was onderdeel van het door uw ambtenaren opgestelde plan. 
Daarmee heeft de Dorpsraad geen bemoeienis gehad. Ambtenaren zijn daarover vlak voor 
plaatsing wél in gesprek gegaan met de aan het plein gevestigde ondernemers, die vreesden 
dat zij niet meer fatsoenlijk konden worden beleverd en erop wezen dat de afvalwagens van 
de Gemeente de wekelijks te legen afvalbakken niet meer zouden kunnen bereiken. Met hén 
werd daarom een alternatieve plaatsing overeengekomen. 
 
Die afspraken zijn vervolgens niet goed gedocumenteerd, waardoor er op de dag van 
plaatsing – 6 juli 2021 - onduidelijkheid ontstond en een van de ondernemers een 
Dorpsraadlid erbij heeft geroepen voor hulp bij de gesprekken over de juiste positie van de 
bakken. De bloembakken zijn vervolgens aan het einde van de ochtend neergezet op de wijze 
waarop dat was beloofd aan de ondernemers. 
 
Enkele uren na plaatsing  meldden zich ambtenaren bij de ondernemers die vertelden dat 
bakken uit verkeersveiliigheidsoverwegingen niet mochten blijven staan zoals ze stonden. Zij 
kregen de keuze: ze komen alsnog op de plaatsen te staan waarin in het oorspronkelijke plan 
was voorzien, of ze gaan weer weg, en wel onmiddellijk omdat er nu personeel beschikbaar 
was het e.e.a. te regelen. Daarop hebben de ondernemers noodgedwongen de keuze moeten 
maken ze weer weg te laten halen. 
 
De Dorpsraad heeft bij monde van Josine van den Berg niet meer gedaan dan het bijwonen 
van deze gesprekken. Zij heeft nog de suggestie gedaan in de praktijk te ondervinden of de 
bakken verkeersonveilige situaties zouden veroorzaken (hetgeen niet voor de hand lag; kijkt u 
zelf maar hoe ze stonden), maar dat was kennelijk geen optie. De bakken zijn toen, enkele 
uren nadat zij geplaatst waren, weer verwijderd. 
 



 
 
Dat u de werkelijke gang van zaken volledig negeert en in plaats daarvan doet alsof de 
Dorpsraad de enige door u gepresenteerde oplossing heeft gefrustreerd, stuit op veel 
onbegrip. Van een wethouder mag worden verwacht dat zij de waarheid spreekt, zeker als zij 
de Raad informeert. 
 
Nu evident is dat u de schuld voor het instandhouden van de onveilige situatie ten onrechte 
op het bordje van de Dorpsraad hebt gelegd, verzoekt de Dorpsraad u onmiddellijk tot 
rectificatie van de door u gegeven antwoorden over te gaan en de vragen die door de PvdA 
zijn gesteld alsnog naar waarheid te beantwoorden. 
 
Om er zeker van te zijn dat de Raad geen verkeerde indruk zal krijgen c.q. houden van de 
werkelijke gang van zaken, sturen wij een afschrift van deze brief aan de griffier met het 
verzoek deze ter kennis te brengen van alle (duo)raadsleden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Dorpsraad Ilpendam 
 
Bijlagen:  

- emailcorrespondentie over bakken 
- brief van 3 oktober 2019 

 



	

  

	

Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Waterland 

Gemeenteraad Waterland 

Postbus 1000 

1140 BA Monnickendam 

 

 

Ilpendam, 3 oktober 2019 

Geacht college, geachte leden van de raad, 

 

Graag vraag ik namens de Dorpsraad Ilpendam uw aandacht voor het volgende. 

 

Sinds de oplevering van het dorpsplein in Ilpendam, inmiddels alweer enkele jaren 

geleden, hebben wij gesprekken met u gehad over de onduidelijke verkeerssituatie. Dat 

de Dorpsstraat doorloopt “in” het plein, is voor veel gebruikers daarvan onduidelijk. Wij 

hebben dit punt diverse malen besproken tijdens overleggen met vertegenwoordigers van 

de gemeente. Ruim een jaar geleden is er een toezegging gedaan dat de situatie bekeken 

zou worden en dat er maatregelen zouden worden genomen om de duidelijkheid te 

verbeteren. Enkele maanden geleden zijn er metalen ronde doppen aangebracht in het 

plein, die de straat zouden moeten markeren. Hieronder treft u een foto aan van de 

situatie vlak nadat de doppen waren aangebracht. 
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De dorpsraad meent dat deze oplossing allesbehalve toereikend is. 

 

Op de eerste plaats vallen de doppen nauwelijks op, onder meer omdat het plein ook is 

voorzien van een ander type roestvrijstalen steentjes (onderdeel van het lichtplan van 

kunstenaar Floor Dusseldorp). 

 

Op de tweede plaats zijn de doppen maar tot de helft van de straat aangebracht, 

waardoor de onduidelijkheid alleen maar vergroot wordt. Dat ze schots en scheef zijn 

aangebracht, helpt ook niet.  

 

Van alle doppen die zijn aangebracht ontbreken er op het moment van het schrijven van 

deze brief bovendien zo’n 6, hetgeen verder bijdraagt aan de onduidelijkheid. 

 

Op de laatste plaats geldt dat de doppen zeer gevaarlijk blijken bij nat weer. In de eerste 

week nadat ze waren aangebracht, heeft het vrijwel constant geregend en zijn er bij de 

dorpsraad maar liefst 3 meldingen binnengekomen van mensen die gestruikeld zijn over 

de doppen. Klachten van die aard blijven ons bereiken. 

 

Dat de doppen (dan ook) niet het beoogde effect hebben, blijkt uit de foto’s die wij de 

afgelopen tijd hebben gemaakt en waarvan u een compilatie aantreft als bijlage bij deze 

brief. Op de foto’s is duidelijk te zien dat er nog steeds met grote regelmaat wordt 

geparkeerd op het gedeelte van het plein dat in feite de Dorpsstraat is. 

 

Gelet op dit alles, verzoekt de dorpsraad de gemeente bij deze andere, wél passende 

maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en de duidelijkheid te vergroten. 

 

Wij zien uit naar uw reactie en voorstellen wat dit betreft. 

 

Met vriendelijke groet,  
  

Josine van den Berg, 

namens de dorpsraad Ilpendam 
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Van:   
Onderwerp: RE: Bloembakken op Dorpsplein Ilpendam

Datum: 1 juli 2021 om 18:14
Aan:  

Kopie:  

Beste Josine,
 
Volgens mij is er geen antwoord op de onderstaande mail gestuurd, bij deze alsnog.
Het plan was om tijdens mijn verlof de bakken plaatsen maar toen lag een deel van
het dorpsplein open vanwege werkzaamheden (kabels en leidingen).
 
Planning
De bloembakken worden in de week 5 juli geplaatst. In de week van 12 juli wordt de
teelgrond aangebracht en de beplanting aangebracht.
 
Aanvulling op de afspraken in de bijlage ‘Voorstel plaatsen……”
We kiezen er nu voor om eenjarige te planten. Deze bloeien en geven een fleurig
beeld de komende weken. In de winterperiode (dec-maart) worden er nieuwe
bloeiende vaste planten aangebracht. Dit betreft dan de definitieve beplanting. Ik
afwijking op het voorstel gaan we tweemaal beplanting aanbrengen i.p.v. eenmaal.
 
Watergeven
Het is wel van belang dat de beplanting regelmatig water krijgt (afhankelijk van het
weer maar ja spreekt voor zich). Ga ervanuit dat het jullie lukt hiervoor iemand te
vragen.
 
Mocht jullie vragen hebben over de uitvoering dan kan  deze het beste
beantwoorden. Zijn nummer is     .
 

         
       

 
Met vriendelijke groet,

 
    

 

Bezoekadres:   Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Postadres:       Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam
Telefoon:                  

Email printen? Denk aan het milieu!

 
   

Verzonden: donderdag 20 mei 2021 15:55
  

    

Onderwerp: Re: Bloembakken op Dorpsplein Ilpendam
 
Hoi collega van 
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Hoi collega van Mark,
 

      toch even een poging een update over de
bakken los te peuteren. Weet iemand wat het plan is?
 
Groet Josine  
 

            

Op 11 apr. 2021, om 14:51 heeft Josine  > het
volgende geschreven:
 
Beste 
 
Nogmaals dank voor jouw bericht van afgelopen week.
 
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk als je zegt dat de Dorpsraad erop
aan heeft gedrongen iets te doen aan de onduidelijke en soms
gevaarlijke verkeerssituatie die is ontstaan sinds het
Dorpsplein opnieuw is ingericht. Maar… wij menen dat het niet aan
de Dorpsraad is een oplossing voor dat probleem te accorderen. De
verantwoordelijkheid terzake ligt immers bij de Gemeentelijke
organen. De Dorpsraad heeft hier simpelweg geen bevoegdheden.
 
Dat neemt niet weg dat wij natuurlijk graag zien dat er iets gebeurt.
 Wij constateren dat dit plan het enige is dat voorligt, omdat andere
oplossingen kennelijk budgettair onhaalbaar zijn. Wij hopen van
harte dat de bloembakken het gewenste effect zullen hebben, maar
wij vrezen dat het best mogelijk is dat dat niet het geval is. Wij gaan
er dan ook vanuit dat eventuele klachten / vragen / opmerkingen van
Ilpendammers over die bloembakken niet zullen worden beantwoord
met een verwijzing naar een akkoord van de Dorpsraad. Dat gezegd
hebbend, zien we de bloembakken graag op korte termijn geplaatst
worden.
 
Hartelijke groet,
Josine

Op 8 apr. 2021, om 14:45 heeft Josine vdb
het volgende geschreven:

 
Beste 

Heel hartelijk dank voor onderstaande email. Laten we het
maar houden bij de constatering dat het fijn is dat we nu weer
op dezelfde pagina zitten :-)
Ik zal jullie mail doorsturen naar de andere leden en uiterlijk
komende week inhoudelijk reageren. Als jullie op 16 april
geen mail van mij hebben ontvangen, is er iets niet goed
gegaan. Trek dan vooral aan de bel!!

mailto:josinevdb@gmail.com


Hartelijke groet,
Josine 

Op 8 apr. 2021, om 12:02 heeft  
> het volgende

geschreven:

Beste Josine,

We hebben de mail ontvangen, excuus voor mijn
'trage' reactie. Hierbij onze antwoorden. Voor de
volledigheid heb ik ook de verstuurde mails
toegevoegd. Voor mij is niet duidelijk wat er mis is
gegaan qua communicatie over het dorpsplein,
zo interpreteer ik de mail namelijk, maar dat blijft
ook altijd een beetje link met mailverkeer (de
interpretatie). Misschien ligt het ook aan de
communicatie naar de melder   die
we hebben verwezen naar de dorpsraad.
Uiteraard willen we jullie zo goed mogelijk
informeren, dat is ons doel, laat dat helder zijn.
Nogmaals excuus wanneer e.e.a. niet goed is
overgekomen. 

Hopelijk geeft onderstaande (incl. bijlagen
mailverkeer en drie tekeningen) meer helderheid.
Mochten er vragen zijn laat vooral weten. Ps ik
heb niet iedereen in de cc meegenomen, ga
ervanuit dat jullie de mail delen mocht dat nodig
zijn. 

Onderstaand vraag (dorpsraad) en antwoord
(gemeente):
(1) Wethouder Van den Weijenberg gaf tijdens
een schouw aan dat aan de zijkanten van een 30
km straat mág worden geparkeerd en dat moet
worden onderzocht in hoeverre er dus wel
gehandhaafd kan worden als de straat als
zodanig gemarkeerd wordt en er tóch geparkeerd
wordt; wat is de status/uitkomst van dat
onderzoek?
ANTWOORD: In een 30 km zone mag er altijd op
de weg worden geparkeerd zolang de voertuigen
maar geen hinder en overlast veroorzaken. Op
het verhoogde plein mag dus niet geparkeerd
worden. Afgelopen jaar zijn er 97 boetes
geschreven.

(2) Hoe zit het met de verrijdbaarheid van de
bakken; kunnen ze blijven staan als de
marktkramen er staan? Wanneer moeten of
mogen ze worden verplaatst en wie is



mogen ze worden verplaatst en wie is
verantwoordelijk voor het op de juiste plaats
terugzetten in dat soort gevallen?
ANTWOORD: Nee de zware plantenbakken zijn
niet verrijdbaar. De gemeente wil maximaal 1x of
2x per jaar de bakken verplaatsen voor een
evenement.

(3) Waarom vragen jullie akkoord op het plan van
de Dorpsraad ? 
ANTWOORD: de Dorpsraad is gekomen met de
klachten op het parkeren en hadden zelf
suggesties voor een betere inrichting. Vandaar dit
voorstel. Het leek ons logisch om eerst akkoord
te krijgen op deze mogelijke oplossing voordat
we dit uitvoeren.  

Met vriendelijke groet,

 
  

  

Bezoekadres:   Pierebaan 3, 1141 GV
Monnickendam
Postadres:       Postbus 1000, 1140 BA
Monnickendam

               
  

Email printen? Denk aan het milieu!

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Josine  > 
Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:10

  
 

  

Onderwerp: Re: Bloembakken op Dorpsplein
Ilpendam

Hoi  

Hebben jullie onderstaande email in goede orde
ontvangen? 
Aarzel niet te bellen of te mailen als onze vragen
aanleiding geven tot vragen van jullie kant!

Hartelijke groet,
Josine 
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Op 24 mrt. 2021, om 06:28 heeft
Josine  
het volgende geschreven:

Beste  

CC: leden van de Dorpsraad
CC:  

Wij begrepen dat jullie aan 
hebben laten weten dat de

Dorpsraad herhaaldelijk zou zijn
gerappelleerd over het plan met het
plein maar niet zou reageren.
Wij zijn nogal verbaasd over die
opmerking. heeft na de schouw
van oktober laten weten dat het geen
optie was het door studenten
gemaakte plan uit te voeren, dat
enige tijd daarvoor verspreid is. Tot
dan wisten wij niet goed of die optie
nu wel of niet op tafel lag, maar
hadden we daar wel een voorkeur
voor omdat wat ons betreft
afwijkende bestrating het duidelijkst
is. De mail van maakte echter
duidelijk dat alleen de optie
bloembakken resteert. Wij hebben
daar als Dorpsraad vervolgens
mondeling wat vragen over gesteld
en naar ons beste weten wachten wij
nog op antwoord daarop. Wij hebben
geen rappellen ontvangen. Als jullie
die wel verstuurd hebben, moeten we
nagaan waarnaartoe en hoe het komt
dat die ons niet bereikt hebben. 

Voor de goede orde hieronder de
vragen waarop wij graag antwoorden
willen:

(1) Wethouder Van den Weijenberg
gaf tijdens een schouw aan dat aan
de zijkanten van een 30 km straat
mág worden geparkeerd en dat moet
worden onderzocht in hoeverre er
dus wel gehandhaafd kan worden als
de straat als zodanig gemarkeerd
wordt en er tóch geparkeerd wordt;
wat is de status/uitkomst van dat
onderzoek?

(2) Hoe zit het met de verrijdbaarheid
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(2) Hoe zit het met de verrijdbaarheid
van de bakken; kunnen ze blijven
staan als de marktkramen er staan?
Wanneer moeten of mogen ze
worden verplaatst en wie is
verantwoordelijk voor het op de juiste
plaats terugzetten in dat soort
gevallen?

(3) Waarom vragen jullie akkoord op
het plan van de Dorpsraad ? 

Wij horen graag n.a.v. het
voorgaande!
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor
jullie reactie.

Vriendelijke groet,
Namens de Doprsraad Ilpendam,

Josine van den Berg

<Mail-bijlage.eml><200211 Voorstel plaatsen
bloembakken dorpsplein Ilpendam-optie 1.pdf>
<D14.0001529 Tekening plaatsen bloembakken
Dorpsplein Ilpendam-optie 1.pdf>
<Afstudeeropdracht idee studenten.pdf>

 
 

 




