Dorpsraad vergadering 2 februari 2015
Aanwezig:
Anna Pot
Harald Veit
Marianne van Leeuwen
Zander Dekker

Agenda
1. Opening
2. Notulen en actiepunten
3. Terugkoppeling CDR
4. Boerenerf
5. Dijkverzwaring
6. Enquete
7. Inventarisatie initiatieven
8. Communicatie
9. Vergaderschema
1. Opening
Floris heeft zich afgemeld. Jerome Scheltens van de Centrale Dorpenraad is bij de
volgende vergadering.
2. notulen en actiepunten:
Zie actiepuntenlijst onder
3. Centrale Doprenraad
Afgelopen keer is er niemand geweest. We hebben ons ook niet afgemeld.
Voor volgende keren is het belangrijk om een vaste contactpersoon te hebben.
Anna coördineert onze deelname aan de Centrale Dorpenraad en zorgt dat er voortaan
elke vergadering iemand aanwezig is namens de Dorpsraad Durgerdam. Ze neemt niet
elke keer zelf deel, maar wijst per keer iemand aan om te gaan.
We zetten een WhatsApp groep op om ook op korte termijn af te kunnen stemmen wie
kan invallen als iemand toch niet blijkt te kunnen.
4. Boerenerf
De werkgroep heeft twee maal vergaderd over het Beeldkwaliteitsplan en heeft op- en
aanmerkingen daarop besproken met Marja van Nieuwkoop. Hierop komt het stadsdeel
terug. Er ligt al een brief klaar voor het bestuur - deze is nu voorlopig alleen aan Marja
verstuurd.
In een volgende afspraak heeft de werkgroep nog een alternatief scenario voorgelegd
aan Marja van Nieuwkoop. Dit zullen we zo snel mogelijk delen met Stefan van Noordt.
Stefan zou een bijeenkomst organiseren, zodat hij de werkgroep kan informeren over de
laatste stand van zaken en we ook inzage kunnen krijgen in de exploitatiebegroting.

Marianne zal informeren wanneer dit plaats kan vinden, dan kunnen wij ook onze
voorkeursscenario’s aan Stefan presenteren.
Heide Hintertur uit de werkgroep heeft ook contact gelegd met de Provincie. We hopen
hiermee ook snel een gesprek te hebben.
Inmiddels is Jerome Scheltens van de Centrale Dorpenraad op de hoogte van dit
dossier. We zullen nu hem bij de discussie blijven betrekken in plaats van Jan Hendriks.
5. Dijkverzwaring
Eerste atelier heeft plaatsgevonden. Het Hoogheemraadschap heeft een atelier
georganiseerd met 10 deelnemers uit Durgerdam, waar gesproken is over de inrichting
van de openbare ruimte in Durgerdam na de dijkverzwaring. Insteek is: als de dijk toch
open gaat, dan kunnen we de kans ook grijpen om het dorp te verbeteren.
Hoogheemraadschap heeft op de bijeenkomst nogmaals uitgelegd hoe de verschillende
scenario’s eruitzien, waardoor men weer uitkwam op de discussie over het nut of onnut
van de dijkverzwaring.
Het gesprek verliep daardoor stroef. Veel voorstellen werden meteen getorpedeerd. Zo
stuitte een voorstel voor het verleggen van de kruin van de dijk om zo meer ruimte te
creëren (bijvoorbeeld meer stoep) meteen op weerstand.
Ook ideeën voor alternatieven voor parkeren stuitten op weerstand.
11 februari vindt een tweede sessie plaats met dezelfde deelnemers.
Inmiddels zijn de Milieu Effect Rapportages opgeleverd. Hierin is te lezen dat de
voorkeur toch uitgaat naar een diepwandconstructie. Harald heeft zijn zorgen hierover
uitgesproken in een mail aan het Hoogheemraadschap.
Bregje belooft de opmerkingen voor te leggen aan de MER deskundige. Ze tekent aan
dat het MER uitgaat van het meest zware scenario. Dit verschilt van het projectplan,
waarin de keuze wordt gemaakt voor een scenario.
We willen graag nadere informatie waarom de damwandconstructie niet serieuzer wordt
genomen in de MER.
Er is nog geen nieuwe deadline genoemd voor het projectplan.
We weten ook niet wanneer de uitslag van het rapport Dijken op Veen bekend wordt.
De werkgroep heeft de MER stukken ook doorgenomen en zal ook reageren.
Harald zal voor 11 februari een bijeenkomst met hun plannen.
6. Enquete
Marianne bekijkt de enquete die de Centrale Dorpenraad heeft georganiseerd en vraagt
bij Jerome na wat de bedoeling is. We overwegen dit ook te organiseren in Durgerdam.
8. Dorpsbijeenkomst
We willen op maandag 16 maart een nieuwe openbare dorpsraadvergadering
organiseren. Daarin komen in ieder geval boerenerf en dijkverzwaring aan de orde.

De dorpsraad spreekt op 12 maart af om deze vergadering voor te bereiden.
9. Communicatie
Zander wil geen volwaardig lid zijn van de dorpsraad. Hij ziet zichzelf meer als
ondersteuning van de dorpsraad die de communicatie verzorgt.
De Facebookpagina wil Zander niet overnemen. We bekijken nog wat we met de
Facebookpagina doen.
Zander wil de website gebruiken als orgaan voor de dorpsraad. Tot nu toe hebben maar
6 mensen zich opgegeven om de berichten van de website te ontvangen. Dit moeten er
veel meer worden.
Zander zorgt voor maandelijkse copy in het Zwaantje over wat er gebeurd in dorp en
dorpsraaden zorgt voor een item op de website over vergaderingen van dorpsraad.
Item over deze vergadering wordt het eerste.
10. vergaderschema
Volgende vergadering is op 12 maart bij Marianne. Als de openbare vergadering op 16
maart doorgaat, dan laten we de vergadering van 29 maart vervallen.
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