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ANNO ■

Edam van eeuw tot eeuw

Ondertrouwd:
Simon Johannes Cornelis Tol, en:
Thi Mai Anh Vu;

De Stadskrant brengt in deze serie,

Getrouwd:
Hendricus Cornelis Vincentius
Kluessien, en: Leonie Lucia Tuip;

Een wandeling door Edam
met Jan Bouwes

die teruggrijpt naar de historie van

De volgende personen zullen uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven:
A.G. van Dijk, geboren 17 mei 1983;
R.A. de Boer, geboren 8 juli 1992;

Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste
beelden bijeen gezocht en op exact
dezelfde plaats een hedendaagse
foto gemaakt. Wie gedacht had dat
er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel
mee met Jan Bouwes en geniet van
de korte verhaaltjes en het unieke
fotomateriaal!

De schapenmarkt op de Kaasmarkt

Dit is een van de zeer weinige foto’s die gemaakt zijn van de schapenmarkt in Edam. Deze markt werd tweemaal per jaar gehouden en na
1946 bleef er nog maar een najaarslammerenmarkt over. Deze markt
werd altijd op de laatste donderdag van november gehouden.
Mijn vader vertelde mij wel eens dat de markt zo groot was dat niet alleen de Kaasmarkt vol stond, maar ook de Prinsenstraat, de Bierkade
en het Prins Mauritspad, Af en toe stonden er zelfs nog hokken tot aan
het voormalige Heerenlogement aan de Matthijs Tinxgracht!
Het was die dag altijd een drukte van belang en heel goed voor de
middenstand. Maar omdat deze markt maar twee maal per jaar werd
gehouden, zijn er nooit echte ansichtkaarten van gemaakt. En is dit
een foto uit een oude krant.

Busstation Edam volledig gerenoveerd
In het vroege voorjaar van 2011 zal
werk worden gemaakt van de renovatie van Busstation Edam. Het
knooppunt voor bussen in Waterland wordt met geld van de Stadsregio Amsterdam en de gemeente
Edam-Volendam fors aangepakt.
Bij deze herinrichting zal de fietsenstalling uitgebreid en overkapt
worden, de busperrons worden
opgehoogd, de wachtruimte voor
passagiers wordt vergroot, evenals de parkeercapaciteit voor de
wachtende bussen.

Om de fietsen makkelijk te kunnen
stallen onder de lage overkapping
zullen er nieuwe fietsenrekken met
oploopgoten geplaatst worden. De
oude fietsenrekken zullen vervolgens
elders in Edam en Volendam bij bushaltes geplaatst worden.
Busperrons
Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer
heeft de Stadsregio Amsterdam met

Vertrokken naar onbekende
bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling
Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de
gemeentelijke basisadministratie
staan ingeschreven. Het college
heeft besloten de bijhouding van de
persoonslijsten van deze personen
op te schorten. Dit betekentdat zij
daardoor formeel niet meer op dat
adres staan ingeschreven.
R.A. Lang, geboren 7 maart 1963.
Datum uitschrijving 28 oktober 2010.
Asif H. Sayed, geboren 6 augustus
1985. Datum uitschrijving 8 november 2010. R.T.A. Ruigrok van der
Werve, geboren 27 aug. 1968. Datum
uitschrijving 8 nob. 2010 A.R. Batstra, geboren 10 oktober 1978. Datum
uitschrijving 6 dec. 2010.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tegen dit besluit bezwaar maken bij
het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes
weken en vangt aan één dag na de
datum van het besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten
de naam en het adres van de indiener,
de datum en een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven
waarom hij of zij het niet eens is met
het besluit. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan burgemeester en
wethouders van Edam-Volendam,
Postbus 180, 1130 AD Volendam.

Kerstverlichting
oude Raadhuis
Door toedoen van Bep van Montfort keert in Edam, voor de ramen
van het oude raadhuis, weer sfeervolle kerstverlichting terug.
De Edamse miste het mooie licht
in donkere tijden, nadat de Edamse
Ondernemersvereniging hier enkele
jaren geleden mee gestopt was.

De huidige fietsenstalling bij het busstation Edam heeft een capaciteit van
ongeveer 250 plaatsen welke voldoen
aan de Fietsparkeur norm en is niet
overkapt.
In de nieuwe situatie zal de capaciteit
verhoogd worden naar 340 plaatsen,
waarvan 10 fietskluizen. Tevens zullen de fietsenrekken overkapt worden.
Deze overkapping zal 1,70 meter
hoog worden. Er is gekozen voor alleen de fietsenrekken te overkappen
en de overkapping zo laag mogelijk
te maken omdat hierdoor het aangezicht van Edam nagenoeg niet aangetast wordt en men er niet onder kan
gaan schuilen.

Burgerlijke stand

Lobby
Ze lobbyde met succes bij het gemeentebestuur en het bedrijfsleven,
waardoor de komende jaren tijdens
de feestdagen het Damplein weer
extra gezellig wordt voor passanten.
De Edamse is blij met de steun en
sfeervolle verlichting!
Het aantal ﬁetsenrekken wordt vergroot van 250 naar 340 plekken - foto Cor Kes
alle deelnemende gemeenten besloten Voor het busstation Edam geldt dat
de bushaltes toegankelijk te maken hiervoor 4 busperrons anders ingevoor minder valide door het ophogen richt moeten kunnen worden. Om dit
van de bushaltes naar 18 centimeter te kunnen doen zullen de 4 perrons
zodat de instap gelijkvloers is. Voor 2,15 meter. breed worden in plaats van
het busstation Edam betekent het dat de standaard maat van 2,0 meter.
alle 8 busperrons opgehoogd moeten
worden.
Uitbreiding wachtruimte
Vanuit de Stadsregio Amsterdam en Op het busstation Edam zijn er in
het samenwerkingsorgaan Metropool de huidige situatie drie ruimtes voor
regio is tevens de wens geformuleerd wachtende passagiers. Dit zijn twee
om in Noord-Holland, Flevoland, de abri’s en een open wachtruimte bij het
Stadsregio Amsterdam en Almere wachthuis voor de buschauffeurs. De
de buslijnen van en naar bijvoor- abri’s worden nauwelijks gebruikt.
beeld Amsterdam, die als sneldienst In overleg met de Stadsregio Amsterzijn aangemerkt, herkenbaarder te dam is er afgesproken de 2 abri’s weg
laten zijn door een eigen kleurstel- te halen en er één grote wachtruimte
ling en inrichting van de haltes. te realiseren.

Uitbreiding parkeren bussen
Vanuit de Stadsregio Amsterdam en
Arriva is aangegeven dat op het busstation Edam er buiten de busperrons
geen ruimte aanwezig is om bussen te
parkeren. Dit is wel noodzakelijk omdat het busstation Edam in de dienstregeling is opgenomen als een punt waar
chauffeurs hun pauze moeten nemen
omdat er een chauffeursverblijf is. De
bussen van de chauffeurs die pauze
nemen kunnen niet geparkeerd worden op de busperrons omdat ze dan
in de weg staan voor de bussen die
de dienstregeling draaien.
Er wordt dan ook aan de kant van de
provinciale weg ruimte gecreëerd om

twee bussen van 18 meter. te kunnen
parkeren. “Met de Stadsregio Amsterdam is afgesproken dat we langs deze
parkeerplaatsen voor bussen het trottoir ook op 18 centimeter aanleggen
zodat we hiervoor ook 90% subsidie
ontvangen,” aldus een gemeentelijk
woordvoerder.
Fietsenstalling
Voor de fietsenstalling en de wachtruimte zijn offertes aangevraagd.
Wanneer alles binnen is en een definitief besluit van de Stadsregio Amsterdam ontvangen wordt over de hoogte
van de subsidie, zal er begonnen worden met de werkzaamheden. Dit zal
het eerste kwartaal 2011 zijn.

