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Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door
Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die teruggrijpt naar de historie
van 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!

ANNO ■
Burgerlijke stand

Geboren:
04-02 Dave, z.v. C.M. Kes, en: S.
Liefveld;
Overleden:
04-02 Maria Klepper, 80 jaar, e.v.
F. Schilder; 05-02 Lydie Anneliese
Kempff, 66 jaar, e.v. W.A. Goede;
09-02 Neeltje Schilder, 87 jaar, w.v.
J. Steur;
De volgende persoon zal uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven:
J.A. Machera, geboren 27 augustus 1968;

‘Lekker schilderen’
in De Singel

Het Groot Westerbuiten

Een mooie foto van de oude houten Purmerbrug. Aan deze brug was
door de bouwer veel aandacht besteed. Want er zaten verschillende
versieringen aan.
Links van de staander zie je prachtig versierd houtsnijwerk. Ik bedoel:
het was hier niet allemaal recht toe recht aan.
De brugwachter was de heer Molenaar die samen met zijn vrouw achter
de brug op het Groot Westerbuiten woonde.
Het dubbele woonhuis links van de brug stond er toen al of eigenlijk
links een woonhuis en rechts het kantoor van de wagenmakerij van
Jorritsma. Maar toen het bedrijf werd overgenomen door Oudejans
werd het kantoor ook een woonhuis. Aan de rechterkant staat ook nog
een van de vele houtloodsen waar in 1987 Theo Oudejans een nieuwe
woning liet bouwen.

Vanaf dinsdagmiddag 6 april zal in
de Singel ‘lekker geschilderd’ gaan
worden. Geen schildercursus om eindeloos een stilleven mooi te reproduceren, maar ontdekken wat expressief
schilderen je te bieden heeft.
“We proberen met elkaar onze creativiteit, die ieder mens in zich heeft, te
ontdekken en daar plezier aan te beleven. Jij bepaalt wat je maakt, welke
kleur je kiest, welke vorm je uitbeeldt
en wat je er verder mee gaat doen.”
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten, op dinsdagmiddag 6 april van
13:00- 15:30 uur. De kosten bedragen
120 euro, incl. basismateriaal. Mieke
Mulder begeleidt de groep.
Zij heeft 4 jaar tekenen en schilderen gestudeerd aan de Vrije
Akademie de Leuwenburg en de
Wackers Akademie (portret). Zij
werkt zelfstandig en haar werk is
te zien in de Storm Galerie in Amsterdam en op www.kunstinzicht.nl
Opgeven: www.welzijnedam.com

Edam-Volendam moet ingrijpende keuzes maken bij toekomstig parkeerbeleid
Er bestaan redelijk wat verschillen tussen Volendam en Edam als het
gaat om de parkeerdruk. In aanloop naar een nieuwe parkeernota (de
laatste stamt uit 1995) heeft onderzoeksbureau Goudappel Coffeng een
uitgebreide voorzet gegeven op nieuw beleid en de praktische uitvoering
daarvan. In Edam liggen de problemen vooral in het centrumgebied. In
Volendam zowel in het centrum als in de woonwijken. Daar zorgen busjes, naast de personenauto’s, voor grote parkeerdruk.
Een nieuwe nota heeft lang op zich
laten wachten. Al enkele jaren werd
het onderwerp aangekondigd. Vorige
week donderdag presenteerde Goudappel Coffeng haar visie op de parkeersituatie in Edam-Volendam.
Tijdens de presentatie bleek dat de
gemeente snel met keuzes moet komen. Het autobezit stijgt nog steeds
(licht) en met name in de centra komen er steeds meer jonge mensen
wonen, waardoor het autobezit daar
nog eens extra stijgt.
Doel is om voor een periode van zo’n
tien jaar beleid op te stellen. Vragen
die hierbij moeten worden beantwoord zijn onder meer: Hoe maak
je optimaal gebruik van de parkeerruimten? Hoe ga je om met de verschillende ‘doelgroepen’? Wat doe
je met parkeren in woonwijken en
overlast in centra? Hoe voorkom je
zoekverkeer en dient parkeren kostendekkend te zijn?
Om tot oplossingen te komen moet
de vraag beantwoord worden hoe de
kosten verdeeld dienen te worden (de
gebruiker of iedereen)? Is er meer regulering en een betaalsysteem nodig?
Moet je goed gedrag (b.v. parkeren
buiten de woonwijk) belonen? Moeten er extra voorzieningen komen
en kun je parkeeraanbod en –vraag
beperken?
Het onderzoek laat zien dat in de historische kern van Edam de auto tot
aan de voordeur geparkeerd wordt.

Riipstra is geërgerd dat drie jaar
na invoering de controles op (fout)
parkeren nog steeds niet goed functioneren.
Zij noemde vorige week goed openbaar vervoer weldegelijk een oplossing en miste de effecten van betaald
parkeren.

Dit heeft grote (negatieve) gevolgen
voor de stedelijke kwaliteit. “Is 100
meter verder van het woonhuis ook
niet een optie?”

Ferry Veerman (CDA) miste kaders
en uitgangspunten om te komen tot
goed parkeerbeleid. Het antwoord
werd hem direct gegeven: het betreft hier bewust een open discussie.
Betaald parkeren, bijvoorbeeld, ligt
gevoelig. Stel je nu al kaders, dan
sluit je bepaalde routes uit.

Voor zowel Volendam als Edam geeft
de conceptnota prioriteit aan bezoekers van winkels als het gaat om
parkeren in de centra. Hierna komen
de bewoners in beeld, gevolgd door
bezoekers van bewoners, werknemers
en toeristen.
Om het parkeren in goede banen te
leiden denkt het bureau aan uitbreiden van het blauwe zone gebied in de
centra en het reguleren van de tijden.
Ook zou er een plafond moeten komen
voor de uitgeschreven ontheffingen.
Handhaving van het parkeerbeleid
moet geïntensiveerd worden en rond
de twee kernen zouden parkeeralternatieven moeten worden aangelegd.
Genoemd werden in dat kader de
Lokkemientjeweg, het parkeerterrein bij Boon, het Korsnasterrein en
de Singelweg, het Marinapark en de
RKAV Volendam
In Volendam ligt de situatie complexer. Daar is de woonfunctie in het
centrum zeer groot, terwijl er ook veel
druk is van bezoekers. De omliggende
woonwijken staan ’s morgens en ’s
avonds vol met bedrijfsbusjes en de
werkers zijn tevens afhankelijk van
deze vervoersvorm.
“Openbaar vervoer is hier geen alternatief, was de boodschap. Ook hier

Q Bij Boon Edam kan een extra parkeerdek komen- foto Cor Kes
moet beter gehandhaafd worden en In een korte reactie bleek dat alle
zouden maximaal twee vergunningen politieke partijen hun zorg hebben
per adres moeten worden afgegeven, bij dit onderwerp. Loek Kras (Lijst
Kras) denkt niet dat er een rem gemet instelling van een plafond.
vonden kan worden op het autobezit.
Om zaken beter te reguleren komt het Voor de centra pleit hij voor één ontrapport met suggesties om ultrakort heffing per adres. Ultrakort parkeren
parkeren in te voeren. De parkeerga- lijkt hem een prima idee.
rage onder winkelcentrum het Haven- Stef Baart (Gemeente-Belangen) is
hof zou beter gefaciliteerd moeten slecht te spreken over de handhaving.
worden. Ook kan gedacht worden Al jarenlang pleit zijn partij (die na
aan alternatieven op afstand en uit- maart 2010 wordt opgeheven) voor
breiding van parkeergarages. Verder een extra parkeerdek bij Boon Edam.
moet er in Volendamse woonwijken Ook in woonwijken zou je parkeergezocht worden naar meer mogelijk- garages kunnen inplannen, eventuheden voor parkeerders. Een andere eel half verdiept met speelterreinen
optie is een vergunninghoudergebied daarboven.
instellen met op bepaalde plaatsen
Janneke Rijpstra (PvdA) zet vraagteparkeerschijfzones voor bezoekers.
kens bij het niet afremmen van autoDe taak voor gemeentebestuur en verkeer. Ze vroeg zich af wat het effect
raad bestaat er nu uit om zo snel als is van Green Wheels (huurauto’s) en
mogelijk te komen met een visiedo- wil onderzoek naar het ‘onderbuikcument en uitwerking van instru- gevoel’ dat auto’s op afstand van de
woning in de praktijk ook echt gevaar
mentarium.
lopen (voor vandalisme en diefstal).

Kees Sier (VVD) bracht in dat zijn
partij al vele jaren op nieuw beleid
zit te wachten. “Na een bezoek aan
Elburg (een initiatief van een diverse
groep Edammers) twee jaar geleden
hebben we niets meer vernomen op
dit terrein.” Sier hoopt verder dat de
Edamse Nieuwehaven wordt meegenomen in het plan.
Ook Nico Karhof (VD’80) vindt het
veel te druk in de twee centra. Hij
is voorstander dat langparkeerders
(waaronder toeristische bezoekers)
kunnen parkeren aan de rand van de
centra. “Winkelend publiek en bewoners moeten de kans krijgen om
te parkeren.” Ook voegde Karhof er
aan toe dat VD’80 betaald parkeren
niet uitsluit, maar dat dit niet moet
gelden voor ingezetenen.
Jeroen Dogterom van Goudappel
Coffeng eindigde de zitting met de
opmerking dat betaald parkeren alleen op langere termijn inkomsten
genereert voor een gemeente. “De
kosten hiervoor zijn hoog. Alleen al
een automaat kost tussen de € 8.000
en € 10.000,-.”

