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1. Voorwoord voorzitter 
 
Alweer een jaar voorbij, een jaar waarin de dorpsraad zich met een aantal zaken heeft 

beziggehouden waar u verder in dit verslag meer over leest. De inzet van de vorige jaren lijkt 

de komende tijd beloond te worden met o.a. het realiseren van een hoogwatersloot voor de 

bebouwing met een hoger waterpeil, en een nieuw gemaal, en aanpassing van de 

waterpeilen in het landbouw gebeid. Dit jaar zal er veel aandacht gaan naar de nieuw te 

bouwen basisschool waar over u alvast informatie krijgt na de pauze. 

Wij hopen u als bewoner ook het komende jaar weer te ontmoeten op onze openbare 

dorpsraad vergaderingen. 

 
 

2. Jaarvergadering 2019 
 
De vergadering werd gehouden op donderdag 14 maart. André Kruit geeft een kort 
overzicht over de status van het glasvezeltraject. De status was op dat moment dat Beets 
eind mei 2019 (optimistische verwachting?) wordt aangesloten op het glasvezelnet en de 
aansluitingen worden geactiveerd. André pleit voor een betere communicatie vanuit de 
stichting. 
 
De vrijwilliger van het jaar 2018 is Marco van Petten. Marco wordt door Antoon Langeveld 
bedankt voor het vele werk bij diverse verenigingen. Als dank krijgt Marco een bos bloemen 
en een cadeaubon. 
 
Maarten Poort van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaf een presentatie 
over de voortgang van de hoogwatersloot. 
 
 

3. Wisseling in het bestuur en taakverdeling 
 
In maart 2018 is Marlies Koedijk afgetreden. Als nieuwe lis is Marilyn Roding toegetreden 
tot het bestuur van de Stichting Dorpsraad Beets. 
De taken binnen de dorpsraad leden zijn als volgt verdeeld: 

• Jan van Weerdenburg: Voorzitter 

• Afra Bakker: Notulist 

• Jurre Bleekemolen: Lid en verantwoordelijk voor de website. 

• Peter van Raalte: Gedeeltelijk secretaris (post en agenda). 

• Marilyn Roding: Lid 

• Albert v.d. Stouwe: Penningmeester en gedeeltelijk secretaris (notulen). 
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4. Vergaderingen van de Dorpsraad 
 
De Dorpsraad heeft in 2019 naast de jaarvergadering op 14 maart, nog 5 vergaderingen 
gehouden in 2019. Ook is er één besloten vergaderingen gehouden.  
Daarnaast bezoekt een lid van de Dorpsraad het Gemeenschappelijke Dorpsraden overleg 
(1x per 2 maanden).  
 

5. Acties vanuit de Dorpsraad 
 
Groenonderhoud in Beets 
Twee keer per jaar, meestal april/mei en september/oktober, vindt er samen met de 
opzichter groenvoorziening van gemeente Edam/Volendam een ronde door het dorp 
plaats. Tijdens de ronde wordt er o.a. gekeken waar gesnoeid moet worden, wat is er stuk 
en kan dit worden hersteld. Afgelopen jaar is het perkje tegenover Koogweg 23-25 door de 
gemeente opgeknapt. Alle oude struiken zijn eruit gehaald en er zijn o.a. vlinderstruiken 
geplaatst. Ook zijn er twee bankjes op het speelveld geplaatst. Wij zien het als onze taak 
om ook dit jaar weer op te letten dat et groen in Beets netjes wordt bijgehouden door de 
gemeente. 
 
Kinderopvang kinderen Meester Haye school 
De dorpsraad heeft in 2019 een inventarisatie gemaakt van de behoefte aan 
baby/peuteropvang en buitenschoolse opvang in Beets. Met die inventarisatie is de 
dorpsraad gesprekken aangegaan met Kinderopvang Purmerend en Kinderopvang Berend 
Botje.  Kinderopvang Purmerend (de huidige kinderopvang partij die een 
samenwerkingsverband heeft met de Meester Haye school), heeft besloten de 
buitenschoolse opvang uit te breiden. Op de maandag is sinds oktober 2019 vervoer 
geregeld van de Meester Haye school naar de naschoolse opvang in Warder. Zodra er 
meerdere kindjes interesse tonen zal de maandag op de school in Beets openen. Op de 
dinsdag wordt er vanaf april 2020 een extra leerkracht toegevoegd aan de buitenschoolse 
opvang groep in Beets zodat de capaciteit verdubbeld. Tevens is het bij interesse 
mogelijkheid om andere dagen in Beets te openen. 

De dorpsraad is nog in gesprek over de baby/peuteropvang in het nieuwe schoolgebouw in 
Beets. De huidige faciliteiten in het oude schoolgebouw zijn er niet op ingericht om voor 
baby/peuters te zorgen. 

Herbestemmingsbeleid ‘van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ 
De gemeente heeft een beleid opgesteld voor het transformeren naar woningen van 
locaties in de voormalige Zeevang met uitzondering van Oosthuizen met de bestemming: 
‘Bedrijf’. In Beets gaat dit om twee locaties: Garage Meereboer en de oude 
pluimveeschuren achter- en de loods van de fam. Teeuw. 

Het beleid omvat kaders en richtlijnen waar een initiatief aan moet voldoen wil het 

aanspraak kunnen maken op medewerking van de gemeente. De dorpsraad van Beets 

heeft een zienswijze op dit beleid gestuurd naar de gemeente. De dorpsraad heeft in de 

zienswijze gevraagd rekening te houden met het feit dat dergelijke initiatieven (waar tot 11 

woningen kunnen worden gerealiseerd) ook een extra verkeersdruk opleveren voor de 
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ontsluitingswegen. Ook wordt er gesproken over participatie zonder dat daar specifieke 

richtlijnen voor worden gegeven. Ten slotte hebben we voorgesteld meer dergelijke 

beleidsstukken op te stellen voor bijvoorbeeld het omzetten van vrijkomende agrarische 

bebouwing. 

De gemeente heeft de dorpsraad bedankt voor de zienswijze en het beleid ongewijzigd 

vastgesteld. 

Natuurspeeltuin 

De dorpsraad is al een ruime tijd bezig met het initiatief de speeltuin in de Voorkamp op te 

knappen. We hebben de ambitie een ‘natuurspeeltuin’ te realiseren. Naar aanleiding van 

diverse overleggen die we met de gemeente hebben gevoerd is de gemeente tot een 

‘speeltuinenbeleid’ gekomen, dit beleid geldt voor de gehele gemeente.  

Lange tijd hebben we de hoop gehad de speeltuin in Beets op eigen initiatief en met eigen 

inzet van materiaal en mankracht op te knappen. Eind 2019 is duidelijk geworden dat dit 

volgens de gemeente niet tot de mogelijkheden behoort en dat komt omdat het beleid 

moet worden gevolgd. De gemeente heeft wel beloofd dat -vanwege de inzet en 

medewerking- de speeltuin in Beets als eerste wordt opgeknapt en als pilotproject zal 

gelden voor de rest van de gemeente. De renovatie van de speeltuin staat voor november 

2020 gepland. Een onderdeel van hetzelfde beleid is dat kleinere speeltuinen worden 

gesloten zodat er voldoende budget is om de grote speeltuinen optimaal te kunnen 

opknappen en beheren. Dit betekent dat de kleine speeltuin in de Koogweg, op termijn zal 

worden gesloten. 

Structuurvisie corridor Amsterdam – Hoorn 

Het rijk wil diverse maatregelen gaan treffen om de bereikbaarheid en doorstroming tussen 

Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Dit heeft voor Beets met name invloed op de rijksweg 

A7. Ter hoogte van Beets zullen er vooralsnog geen zichtbare wijzigingen plaatsvinden. De 

belangrijkste wijzigingen zullen bij Hoorn, Purmerend en Zaandam plaatsvinden. 

In de structuurvisie zijn een aantal verschillende oplossingsrichtingen genoemd ter 

verbetering van de doorstroming op de A7. Daarbij is er één voorkeursuitwerking gemaakt. 

In iedere uitwerking is er rekening gehouden met het feit dat door de toename aan 

verkeersbewegingen er een overschrijding van de geluidsuitstoot plaats zal vinden 

(ondanks er dus niets aan de weginrichting wijzigt). 

De volgende stap in dit traject is dat de voorkeursoplossing tot in detail wordt uitgewerkt. 

Alvorens deze te gaan uitvoeren zal deze eerst nog eens ter inzage komen. Op dat moment 

is er weer een mogelijkheid om een zienswijze op te maken. 

Op het onderdeel dat nu ter inzage is gelegd (de verschillende uitwerkingsrichtingen en de 

voorkeursuitwerking) heeft de dorpsraad Beets samen met de gemeente Edam-Volendam 

een zienswijze ingediend waarbij nogmaals aandacht wordt gevraagd voor een passende 

oplossing van de geluidsoverlast die zal optreden. Het rijk heeft gereageerd dat hier 

rekening mee zal worden gehouden in de uitwerking van de voorkeursuitwerking. 

Waarschijnlijk wordt de maatregel om het geluid te beperken de toepassing van geluidluw 
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asfalt, de geluidsadviseur van het rijk betrokken bij dit project heeft aangegeven dat 

geluidsschermen of begroeiing geen wenselijke maatregel is omdat daar veel onderhoud 

aan zit en weinig resultaat geeft.  

De dorpsraad zal in 2020 de ontwikkelingen rond dit onderwerp nauwlettend in de gaten 

houden en indien nodig een zienswijze maken op de detailuitwerking van het plan. 

Samen met het bewonerscomité van Schardam hebben wij als dorpsraad hierover een 
gesprek gehad met de provincie over hoe, wanneer en om-rij routes. Wordt vervolgd. 
 
Ontsluiting van het land van de fam. Hoekspaans 

De mogelijkheid die vorig jaar geschetst is via de insteekweg langs de A7 in helaas niet 

gelukt. We gaan nu kijken of er verbetering van de ontsluiting te realiseren is door de uitrit 

te verplaatsen naar de zijkant zodat het grasveld niet meer doorkruist wordt en dit de 

veiligheid van spelende kinderen vergroot. 

 
 

6. Voortgang hoogwatersloot 
 
Velen van u zullen inmiddels wel hebben gezien dat er allerlei activiteiten plaats vinden in 

het land langs de dorpsweg ten westen van de voorkamp, er worden houten keerschotten 

geplaatst en pijpen in dammen gelegd. Dit alles om ervoor te zorgen dat er een goed 

functionerende hoogwatersloot gerealiseerd wordt waardoor de palen onder de huizen niet 

droogvallen. Het nieuwe gemaal heeft inmiddels proefgedraaid en als de inrichting van de 

hoogwatersloot klaar is gaat dit gemaal de taak van het oude over nemen. Voor het oostelijk 

deel van de hoogwatersloot vindt op dit moment de aanbesteding van de werkzaamheden 

plaats. Als ook hier de werkzaamheden uitgevoerd zijn kan hier ook een peil aanpassing van 

het landbouwgebied plaats vinden en kan dit project na vele jaren van inzet succesvol 

worden afgesloten. 

 
 

7. Toelichting financiën 2019 
 

De inkomsten bestaan uit de subsidie van gemeente Edam/Volendam.  
De subsidie bedraagt € 1.250, - 
 
De grootste uitgavepost is (jaar)vergader- en jubileumkosten, t.w. € 1.125,44.  
De overige kosten bestaan uit bankkosten, lidmaatschap en uitgave voor een welkom 
pakket voor nieuwe bewoners van Beets. 
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Bijlage Financieel jaarverslag 2019 
 

 
 
 
 
 

Saldo:    1 januari 5,00€             4.655,29€     

Totaal saldo: 1 januari 4.660,29€     

Ontvangen Uitgaven Ontvangen Uitgaven Ontvangen Uitgaven

Inkomsten 10,00€           -€              1.250,00€     -€              1.260,00€     -€              

Bankkosten/-rente -€               -€              -€               119,36€        -€               119,36€        

Communicatie -€               -€              -€               -€              -€               -€              

Lidmaatschap -€               -€              -€               -€              -€               -€              

Nieuwe bewoners -€               -€              -€               112,13€        -€               112,13€        

Leeg -€               -€              -€               -€              -€               -€              

Overboeking -€               15,00€          15,00€           -€              15,00€           15,00€          

Vergaderkosten -€               -€              -€               1.125,44€    -€               1.125,44€    

- -€               -€              -€               -€              -€               -€              

10,00€           15,00€          1.265,00€     1.356,93€    1.275,00€     1.371,93€    

Saldo: 12-2-2020 -€              4.563,36€    

Kastelling: -€              Resultaat: -96,93€         

Totaal saldo: 31 december 4.563,36€     

Controle getallen:

Totaal saldo 1/1 4.660,29€     

Resultaat -96,93€         

Totaal saldo 31/12 4.563,36€     

Kas Betaalrekening
Omschrijving

Resultaat

Financieel verslag 2019

Dhr P. Bliek

Dhr. N. van Gelderen

Kascontrole:


