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Jaarverslag	  activiteiten	  2014	  	  
	  
Waterdag	  2014:	  	  
De	  vereniging	  heeft	  zich	  sterk	  gemaakt	  voor	  gebruik	  van	  een	  ander	  materiaal	  voor	  de	  
belijning	  in	  het	  straatbeeld.	  De	  organisatie	  van	  de	  Waterdag	  heeft	  hier	  positief	  op	  
gereageerd	  en	  heeft	  	  voor	  de	  belijning	  een	  	  eenvoudig	  stoepkrijt	  gebruikt.	  
	  
Singelterrein	  
De	  vereniging	  werd	  uitgenodigd	  als	  gesprekspartner	  voor	  de	  inrichting	  van	  een	  klein	  
parkeerterrein	  nabij	  het	  Singelterrein.	  Uiteindelijk	  heeft	  de	  politiek	  het	  plan	  
weggestemd.	  
	  
Bestuurswisseling:	  
Ton	  de	  Jong	  trad	  terug	  als	  voorzitter	  en	  Wim	  van	  den	  Essenburg	  trad	  aan.	  
Hans	  van	  Royen	  kwam	  het	  bestuur	  versterken.	  
	  
Werkgroep	  Historische	  Reeks	  
De	  werkgroep	  ging	  door	  met	  de	  voorbereidingen	  voor	  een	  nieuwe	  uitgave	  in	  de	  
Historische	  Reeks.	  O.a.	  een	  zoektocht	  naar	  sponsoren	  werd	  opgezet.	  
	  
Overleg	  VVV/OVE/Edams	  Museum	  
Periodiek	  wordt	  een	  gezamenlijk	  overleg	  georganiseerd.	  
	  
Open	  Monumentendag	  2014	  
Na	  het	  terugtreden	  van	  de	  organisatie	  van	  de	  Edamse	  Open	  Monumentendag	  werd	  door	  
een	  aantal	  enthousiaste	  vrijwilligers	  -‐	  met	  praktische-‐	  en	  financiële	  ondersteuning	  van	  
de	  gemeente	  	  -‐	  een	  doorstart	  gemaakt	  met	  een	  prachtig	  programma,	  een	  mooi	  
programmaboekje	  en	  een	  geslaagde	  dag	  als	  resultaat.	  HULDE!!	  
In	  2015	  zal	  opnieuw	  één	  Open	  Monumentendag	  (zondag)	  georganiseerd	  worden.	  
	  
Begraafplaats	  
De	  vereniging	  werd	  nauw	  betrokken	  bij	  de	  plannen	  van	  de	  gemeente	  om	  nieuwe	  
beleidsregels	  voor	  de	  Algemene	  Begraafplaats	  op	  te	  stellen	  en	  daar	  waar	  mogelijk	  
graven	  zonder	  rechthebbenden	  te	  ruimen.	  De	  inbreng	  van	  de	  vereniging	  werd	  zeer	  
gewaardeerd.	  De	  voorstellen	  zijn	  door	  de	  wethouder	  grotendeels	  overgenomen.	  
Een	  algehele	  inventarisatie	  van	  oude	  graven,	  voorzien	  van	  een	  waardering	  voor	  
karakter,	  symbool,	  materiaal	  en	  persoonsgegevens,	  werd	  afgerond.	  
In	  een	  tweede	  ronde	  werden	  graven	  zonder	  rechthebbenden	  die	  in	  aanmerking	  kunnen	  
komen	  voor	  behoud,	  geïnventariseerd.	  Een	  definitieve	  status	  ‘behoud’	  zal	  t.z.t.	  door	  een	  
eigen	  commissie	  worden	  bepaald.	  
Namens	  de	  vereniging	  waren	  Corrie	  Boschma,	  John	  van	  Voorst	  en	  Tiny	  Janssens	  bij	  het	  
overleg	  en	  de	  inventarisatie	  betrokken.	  
	  
Tijdens	  de	  maanden	  april	  t/m	  oktober	  werd	  door	  een	  aantal	  vrijwilligers	  klein	  
onderhoud	  op	  de	  begraafplaats	  gedaan	  –	  e.e.a.	  in	  nauw	  overleg	  met	  de	  wijkbeheerder	  
van	  de	  gemeente.	  
Het	  algemene	  beeld	  van	  de	  begraafplaats	  is	  hierdoor	  bijzonder	  goed.	  
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Kennismaking	  met	  verenigingen	  in	  de	  regio	  
Een	  afvaardiging	  van	  het	  bestuur	  heeft	  kennisgemaakt	  het	  besturen	  van	  andere	  
historische	  verenigingen	  in	  de	  regio	  om	  kennis	  te	  nemen	  van	  elkaars	  kennis	  en	  kunde.	  
De	  activiteiten	  van	  de	  verenigingen	  verschillen	  nogal:	  digitale	  nieuwsberichten,	  
rondleidingen,	  de	  vereniging	  als	  vaste	  ontmoetingsplek	  voor	  leden,	  behoud	  
stedenschoon,	  ruimtelijke	  ordening	  e.a.	  
	  
Periodiek	  en	  Website	  
3	  maal	  werd	  een	  prachtig	  Periodiek	  in	  kleur	  en	  met	  interessante	  artikelen	  uitgebracht.	  
	  
Voor	  het	  onderhoud	  van	  de	  website	  heeft	  de	  vereniging	  een	  heuse	  webmaster	  in	  mw.	  
Hennie	  de	  Boer.	  Gewerkt	  werd	  aan	  het	  instellen	  van	  een	  zoekmachine	  op	  de	  website	  en	  
het	  digitaliseren	  van	  Periodieken.	  Hierdoor	  is	  het	  eenvoudiger	  geworden	  om	  
onderwerpen	  terug	  te	  vinden.	  Aan	  het	  verder	  uitbreiden	  van	  het	  digitaliseren	  van	  alle	  
Periodieken,	  het	  boek	  het	  Houten	  Huis	  van	  Corrie	  Boschma	  en	  andere	  belangrijke	  
stukken,	  wordt	  in	  2015	  verder	  gewerkt.	  
Ook	  actuele	  nieuwsberichten	  worden	  regelmatig	  geplaatst.	  
	  
Oorgat	  3	  
Het	  pand	  Oorgat	  3	  is	  naar	  een	  andere	  eigenaar	  overgegaan.	  De	  bepaling	  in	  de	  
koopovereenkomst	  met	  fa.	  Kistemaker	  dat	  vereniging	  Oud	  Edam	  bij	  verkoop	  haar	  
goedkeuring	  moet	  verlenen,	  is	  losgelaten	  om	  reden	  dat	  de	  huidige	  spelregels	  van	  de	  
Welstandscie	  Edam-‐Volendam	  het	  gezichtsbepalende	  karakter	  van	  het	  pand	  voldoende	  
waarborgen.	  
	  
Archief	  
Onderzoek	  was	  er	  naar	  de	  verschillende	  mogelijkheden	  van	  digitalisatie	  van	  het	  archief	  
van	  de	  vereniging.	  Via	  Zijper	  Collectie	  Beheer	  kwamen	  de	  mogelijkheden	  via	  Picturea	  in	  
beeld.	  Een	  plan	  van	  aanpak	  wordt	  verder	  uitgewerkt.	  
	  
Diaconietuin	  
Een	  kastanjeboom	  nabij	  de	  entree	  van	  de	  Diaconietuin	  bleek	  ernstig	  door	  ziekte	  
ondermijnd.	  Algehele	  kap	  was	  onvermijdelijk	  hetgeen	  	  door	  de	  gemeente	  adequaat	  
werd	  opgepakt.	  	  
Herplant	  ter	  plekke	  werd	  sterk	  ontraden.	  
	  
Binnen	  het	  bestuur	  heeft	  men	  zich	  eerder	  beraden	  over	  de	  exploitatie	  van	  de	  Diaconietuin.	  
Aanleiding	  zijn	  de	  telkens	  grotere	  eigen	  bijdrage	  aan	  het	  onderhoud	  van	  de	  Diaconietuin.	  	  
Het	  niveau	  van	  de	  tuin	  zakt,	  deze	  zou	  opgehoogd	  moeten	  worden	  echter,	  	  het	  budget	  is	  
ontoereikend	  voor	  een	  goed	  onderhoud	  van	  de	  openbare	  tuin.	  	  
Ook	  is	  de	  tuin	  een	  ideale	  plek	  voor	  hangjongeren;	  regelmatig	  worden	  er	  vernielingen	  
gepleegd	  en	  dat	  brengt	  extra	  kosten	  met	  zich	  mee.	  
	  
Na	  een	  oproep	  in	  de	  Stadskrant	  voor	  een	  vernieuwde	  invulling	  van	  de	  stadstuin	  werden	  
enkele	  leuke	  ideeën	  ontvangen.	  Zo	  ook	  een	  voorstel	  voor	  een	  gedeeltelijke	  bebouwing	  met	  
behoud	  van	  het	  open	  karakter	  van	  de	  tuin.	  De	  ingediende	  voorstellen	  worden	  toegelicht.	  



 3 

Na	  een	  toelichting	  over	  de	  historie	  van	  de	  voormalige	  tuin,	  de	  verwilderde	  situatie	  bij	  
aankoop	  en	  de	  verwerving	  van	  de	  huidige	  tuin	  (	  onderbouwd	  met	  een	  goed	  plan	  en	  met	  de	  
financiële	  ondersteuning	  	  van	  de	  leden)	  werd	  vastgesteld	  dat	  :	  

• de	  vereniging	  eerst	  en	  vooral	  voor	  het	  behoud	  van	  het	  stedenschoon	  is	  
• een	  werkgroep	  heeft	  jarenlang	  het	  onderhoud	  gedaan	  –	  de	  tuin	  ligt	  er	  verloederd	  bij	  

–	  er	  moet	  iets	  gebeuren	  
• allereerst	  de	  gewenste	  functie	  van	  de	  tuin	  bepaald	  zal	  moeten	  worden:	  

bijvoorbeeld	  een	  mooie	  historische	  tuin	  met	  een	  markante	  openbare	  functie?	  
• hiervoor	  	  een	  meerjarige	  financiële	  basis	  voor	  herinrichting	  en	  onderhoud	  nodig	  zal	  is	  
• een	  gedeeltelijke	  bebouwing	  geeft	  meer	  financiële	  ruimte	  voor	  de	  vereniging	  	  
• de	  ideeën	  voor	  een	  gedeeltelijke	  bebouwing	  verder	  onderzocht	  zullen	  moeten	  

worden	  
• overleg	  met	  de	  gemeente	  nodig	  is	  om	  te	  bezien	  of	  het	  bestemmingsplan	  bebouwing	  

toestaat	  
	  
Er	  worden	  ook	  punten	  van	  kritiek	  genoemd:	  

• de	  vereniging	  moet	  niet	  de	  rol	  van	  projectontwikkelaar	  op	  zich	  nemen	  
• zoeken	  we	  de	  oplossing	  om	  het	  financiële	  tekort	  van	  de	  vereniging	  	  op	  te	  lossen	  in	  de	  

verkoop	  van	  de	  tuin?	  
	  

Advies	  aan	  het	  bestuur:	  
• de	  vereniging	  moet	  zich	  met	  dit	  soort	  plannen	  terughoudend	  opstellen	  
• ga	  het	  overleg	  aan	  met	  de	  gemeente	  
• probeer	  meer	  fondsen	  bij	  de	  gemeente	  vrij	  te	  krijgen	  voor	  herinrichting	  en	  

onderhoud	  
• werk	  de	  plannen	  een	  stap	  verder	  uit	  	  
	  
Het	  bestuur	  beklemtoont	  dat	  plannen	  voor	  vervreemding	  van	  de	  Diaconietuin	  altijd	  voor	  
toestemming	  aan	  de	  leden	  voorgelegd	  zal	  worden	  en	  zegt	  toe	  dat	  als	  er	  meer	  onderzoek	  
gedaan	  is	  naar	  de	  mogelijkheden	  en	  de	  financiële	  haalbaarheid,	  er	  een	  Algemene	  
Bijzondere	  Ledenbijeenkomst	  over	  de	  voortgang	  zal	  volgen.	  

	  
Parkeerplaatsen	  Doelenstraat	  
Samen	  met	  bewoners	  en	  andere	  betrokkenen	  heeft	  de	  vereniging	  haar	  zienswijze	  m.b.t.	  
de	  aanleg	  van	  openbare	  parkeerplaatsen	  achter	  de	  Doelenstraat	  kenbaar	  gemaakt.	  De	  
vereniging	  steunt	  de	  direct	  omwonenden	  in	  hun	  bezwaren.	  Een	  uitspraak	  van	  de	  Raad	  
van	  Staten	  zal	  bepalend	  zijn	  of	  de	  plannen	  van	  de	  gemeente	  door	  mogen	  gaan.	  
	  
Ledenbijeenkomsten	  
De	  heer	  Paul	  Tjeertes	  vertelde	  op	  20	  maart	  2014	  over	  De	  Schutterij.	  Door	  de	  eeuwen	  heen	  
was	  deze	  stedelijke	  organisatie	  belast	  met	  het	  handhaven	  van	  recht	  en	  orde.	  
	  
Na	  de	  ledenvergadering	  op	  24	  april	  was	  alle	  aandacht	  voor	  Hans	  Boonstra	  	  voor	  zijn	  
bijzonder	  interessante	  lezing	  “Monumentenzorg	  &	  restauratie,	  een	  historisch	  perspectief	  ‘	  	  
Aan	  de	  hand	  van	  beelden	  	  werd	  een	  inzicht	  over	  de	  mogelijkheden	  /	  moeilijkheden	  van	  
behoud	  van	  oude-‐	  en	  minder	  oude	  monumenten,	  de	  architecten	  en	  hun	  tijdgeest	  geschetst	  	  	  
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De	  heer	  Dick	  Bak	  vertelde	  	  op	  16	  oktober	  2014	  over	  het	  belang	  van	  het	  Ramenarchief	  van	  de	  
Grote	  Kerk	  –	  door	  SKME	  aangekocht	  en	  inmiddels	  gedigitaliseerd	  ondergebracht	  in	  het	  
Waterlands	  Archief	  in	  Purmerend.	  
	  
Op	  	  4	  oktober	  ging	  de	  jaarlijkse	  excursie	  naar	  de	  Hoge	  Veluwe.	  	  Ook	  nu	  weer	  een	  
geslaagd	  uitstapje	  waar	  veel	  interesse	  voor	  was.	  Zie	  het	  verslag	  in	  Periodiek	  2014-‐3.	  
 
Baandervesting	  
T.a.v.	  de	  voortgang	  van	  dit	  project	  kunnen	  we	  mededelen	  dat	  het	  Bouwfonds	  inmiddels	  
werkt	  aan	  een	  aangepast	  herinrichtingsplan	  en	  onderzoek	  gaat	  doen	  naar	  een	  
eigentijdse	  invulling.	  Alle	  eerdere	  herinrichtingsplannen	  zijn	  van	  tafel.	  
	  
HHNK	  Dijkverzwaring	  
Een	  zienswijze	  	  werd	  door	  de	  vereniging	  ingediend.	  De	  vereniging	  participeert	  in	  de	  
overleggen	  m.b.t.	  de	  dijkverzwaring.	  
	  
Bomenkap	  Noordervesting	  
De	  werkgroep	  Handhaving	  Stadsbeeld	  heeft	  overleg	  	  m.b.t.	  de	  bomenkap.	  Inzet	  is	  een	  goede	  
herplant	  langs	  de	  Noordervesting.	  
	  
Vrijwilligers	  
Voor	  alle	  vrijwilligers	  binnen	  de	  vereniging	  was	  er	  op	  zaterdag	  10	  januari	  2015	  een	  
bijeenkomst	  om	  allen	  te	  bedanken	  voor	  hun	  inzet	  binnen	  de	  vereniging.	  Na	  een	  leuke	  
presentatie	  door	  Peter	  Sluisman	  over	  de	  Edamse	  geschiedenis	  van	  Kaas	  werd	  er	  onder	  het	  
genot	  van	  een	  hapje	  en	  drankje	  met	  elkaar	  nagepraat.	  
	  
	  


