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Datum: 22 juni 2016 
Locatie: Het weeshuis, Weezenland 16, Monnickendam 
 
Aanwezig: Gré Lambalk, Elly Rooth, Tineke Zuidema, Greta Out, Roel Bijlsma, Asam Langenberg, 
Harm Scheepstra, TIny Persijn, Dora van der Meer, Titia Leewis, Simon Ooms, Kitty Tobias, Jans 
Berger, Fred Glasius, Menno van der Linden, Alfred Glasius 
Afwezig: Gerrit Oosting (vakantie) 
Gasten: Cor Langenberg, Dagmar Govaard, Kees Kwadijk 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda. Jans heet iedereen van harte welkom. Ze stelt de 

agendapunten voor, ingekomen stukken, en de Schouw.  
2. Vaststellen van de notulen van 18 mei 2016 Zie wijzigingen 
3. Ingekomen stukken, Dank Alfred voor het doorsturen van de agenda. Thema Werk & 

Inkomen. Het stuk is nog niet klaar, wordt geagendeerd voor de vergadering na de zomer. E-
mail van de heer Vuure, over een Buurt WhatsApp. Vorige vergadering hebben we net besloten 
dat het geen taak is voor de Stadsraad. Het antwoord is dat het per buurt geregeld moet 
worden. Er zijn al een aantal buurten mee bezig, meer voor het sociale dan voor buurtpreventie. 
Wij willen graag van evt. plannen van heer Vuure op de hoogte gehouden worden. Brief Erich 
Dijk, griffier gemeente, dat de beantwoording van onze brief over parkeren op het Weezenland 
morgen op 23 juni op de agenda staat. Dora en Asam over toerisme en stadsgezicht met mooie 
foto’s. Goed voor de Schouw. Harm raadt aan om met Dora een check te doen voor de schouw. 
Stuk van Greta, gemeenten aan de bak, uitspraak hoogste rechter. Hier zijn de gemeenten op 
teruggefloten. Ons is toegezegd dat het hier niet telefonisch gebeurd, maar in een 
keukentafelgesprek. Dit is per 1 jan ingegaan. We houden de zaak in de gaten. Tiny is 
ervaringsdeskundige. De gemeente had 3 uur huishoudelijke hulp toegezegd, maar de 
zorgverlener zegt, de gemeente gaat hier niet over, en kent slechts 2 uur toe.  

4. Mededelingen. Asam heeft weer werk. Hij wil foto’s blijven maken. Elly vraagt zich uit waarom 
de buurtbus altijd leeg is. Discussie hierover, volgens Kitty voorziet de bus in een behoefte. 
Jans vindt het erg leuk dat Greta nu bij het Dagelijks Bestuur zit, waarvoor dank.  

5. Actielijst. Greta heeft een actielijst gemaakt op werkgroep. Jans heeft deze nog niet 
doorgestuurd. Greta geeft uitleg. Ze heeft verzameld. Huisvesting, natuur en milieu en werk & 
Inkomen nog geen punten. Werk & Inkomen, hier moet een Plan van Aanpak (PvA) voor 
worden gemaakt. Jeu de boules, geen belangstelling. Publiceren in PW. Is stil blijven liggen. 
Misschien iets voor Kitty? Zorg, Welzijn & Gezondheid, PvA. Communicatie, aangekaart met de 
gemeente, die zegt dat ze ervan geschrokken zijn. Maar weinig gedaan met de aangedragen 
punten. Hoe ziet PvA eruit? Vragen: lijst van contractpartners? Met wie wordt er samengewerkt, 
hoe is het met klachtenregeling, kwaliteitszorg geborgd, etc. etc. Het geldt voor voorzieningen, 
thuiszorg, jeugdzorg, huishoudelijke hulp etc. Verkeersveiligheid en mobiliteit,  in september 
nieuwe afspraak, Verkeer en Veiligheid ligt ter beoordeling. Behandeling van burgers. 
Weezenland. Privacy, adressen beschikbaar aan derden. We worden aan het lijntje gehouden. 
We zijn er al een jaar mee bezig. Dit laten merken, alles op een rijtje zetten wat we al gedaan 
hebben en eisen dat er nu een antwoord komt. Formele brief van Stadsraad aan de gemeente 
geschreven. Nog steeds geen inhoudelijke schriftelijke reactie gekregen. Voor de vakantie een 
reminder, zodat het na de vakantie op de agenda wordt gezegd. Lijst van ingenomen 
standpunten, zou Fred Holthuis naar kijken. Hij heeft er nu geen tijd voor. 
Vrijwilligersverzekering, zouden terugkoppeling krijgen van Jacob Kes, We weten nog steeds 
niet of dat geldt. De Stadsraad heeft hierover een brief geschreven en het antwoord van de 
gemeente is dat er een vrijwilligersverzekering is.  

6. Verkeer en Veiligheid. Iedereen heeft de notitie ontvangen die Greta met de werkgroep heeft 
gemaakt en toegestuurd met het verzoek om deze vast te stellen. Dan kunnen we het gaan 
publiceren en kenbaar maken aan de gemeente. Heeft iedereen het gelezen? Kees Kwadijk 
heeft zijn aandeel met Greta besproken. Veel te grote vuilniswagens, veel te grote en te lange 
vrachtwagens die niet verder kunnen vanwege slordig parkeren, Dit is moeizaam met de 
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bedrijven af te spreken,die willen allen wat anders. Je kunt niet zomaar van biermerk 
veranderen bijv. De gemeente Edam-Volendam denkt daar heel anders over. Dit stond 
eergisteren inde krant. De gemeente heeft het wel toegezegd aan de bewoners, maar komt die 
toezeggingen niet na. Een stijlfiguur dat we ook hier kennen. Hoe krijgen wij een toezegging los 
van de gemeente? Voorstel Vereniging Oud Monnickendam: binnenstad autovrij op termijn. (de 
meningen hierover zijn verdeeld, ook bij de middenstand). Houd dat vast. Op dat pad kun je 
tonnages maximaliseren en handhaven. Men kan dit soort keuzes maken, maar daar moet 
politieke wil voor zijn, zie Elburg. Je kunt het faseren, dus bv in het weekend beginnen. Heeft 
iemand gezien dat er metingen zijn en waarvoor zijn die. Het is een teller. Wat die meters niet 
doen is snelheid, en gewicht. De middenstand steunt het niet, daar luistert de gemeente naar. 
De burger trekt aan het kortste eind. Dit is het eerste stuk van de Stadsraad over 
verkeersveiligheid, gebied binnenstad. De andere wijken volgen in een later stadium.  
Greta noteert alle amendementen en stuurt het gewijzigde stuk nog een keer ter consultatie 
naar de leden alvorens het publiek te maken. Het stuk is vastgesteld met de aangebrachte 
verbeteringen,  

7. De Schouw. Puntsgewijs doornemen nav de gele/groene stukken. Voorstel dit zo te laten en 
vraag wie de kar wil trekken naar de schouw toe. Greta vindt het leuk om te helpen, maar trekt 
de kar niet. We hebben al een hele opzet van Greta en voorheen Tineke. Kan grotendeels 
gehandhaafd worden. Wie o wie? Tineke, is ieder jaar een schouw niet wat veel? Moeten we 
niet alleen de nieuwe punten en zaken die niet gebeurd zijn aankaarten? Harm: een schouwjaar 
en een dramjaar, Roel niet helemaal mee eens. De grote klus was het opstellen. Het gaat nu 
om onderhoud. Wat zijn de taken? Kijk in jouw omgeving en kijk wat er aangepakt moet 
worden. Geef dit door met foto’s. Wat moet je doen als coördinator van de schouw. 
Inventariseren en in een document zetten. Coördineren dat er foto’s bij komen. Menno wil wel 
coördineren en verzamelen. Interim-schouw coördinator wordt Menno. Binnen een maand 1 
knelpunt aanleveren bij Menno met een foto per SR lid. Harm doet nog mee. Ervaring van vorig 
jaar is dat niemand iets aanlevert.  

8. Rondvraag. Simon, er moeten nieuwe leden bij. Wil  iedereen mensen werven. Greta hoopt dat 
wij meer aandacht krijgen voor de stadsraad als we onze notitie verkeer openbaar maken. Nu 
persbericht maken over de vastgestelde notitie. Vier je successen. Harm: is voor het laatst in 
deze vergadering, hij vond het een feestje, en volgende week donderdag wordt hij geïnstalleerd 
in de raad voor Waterland Natuurlijk.  

9. Jans dankt iedereen voor zijn/haar inzet bij de vergadering.  


