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Jaarverslag 2009 van de Vereniging Oud Edam 
  
Het 65ste jubileumjaar is vrijwel ten einde, het afgelopen jaar hebben wij een groot aantal lezingen 
en activiteiten voor onze leden georganiseerd. 
Het programma dat wij voor 2009 hebben opgesteld is op één onderdeel na gerealiseerd.  
Wij noemen ze nog even kort:  - Arent Thoe Boecop uit Elburg (o.a. Elburg en haar Joodse 
                                                     gemeenschap) 
                                                  - Tussen Zuidpolder en Zeevang ,de Stelling van Amsterdam 
                                                  - Excursie naar Gorcum en de Biesbosch 
                                                  - Archeologische opgravingen uit de Amstel 
                                                  - Eind november hebben wij een DVD gereed over de Librije 
                                                    en de historische boeken uit de Librij. Deze DVD zal in 
                                                    januari 2010 aangeboden worden aan de kerkrentmeesters  
                                                    van Kerkgemeente Edam en in de zomermaanden - tijdens  
                                                    de openingsuren van de Grote Kerk - te bezichtigen zijn 
                                                     
 
De ledenwerfactie mag, gezien het aantal van ruim 70 nieuwe leden die wij hebben mogen 
begroeten, een succes genoemd worden.  
Ook onze aanwezigheid met een kraam op de avondkaasmarkt was een succes, dit laatste zullen wij 
zeker volgend jaar herhalen. 
 
De Gouden ploeg heeft er dit jaar een aantal nieuwe vrijwilligers bij gekregen. Deze groep  zorgt er 
o.a. voor dat het Periodiek driemaal per jaar bij ons op de mat valt en dat andere hand- en 
spandiensten voor de vereniging worden uitgevoerd. 
 
Het jubileumjaar was ook de aanleiding om het eerste Periodiek van 2009  geheel in kleur te 
drukken. Het is een bijzonder mooie uitgave geworden met boeiende artikelen. 
Het bestuur streeft er samen met de redactie van de Periodieken naar om de uitgaven altijd in kleur uit 
te voeren. Momenteel  wordt er studie naar gedaan om met name de kosten, die vrijwel het dubbele 
van een zwart-wit uitgave zijn, op een aanvaardbaar niveau te krijgen. 
Helaas heeft Wil Veth na ruim tien jaar om gezondheidsredenen de redactie verlaten. Wil was een spil 
in de redactie en heeft al die jaren zeer veel werk verzet. 
Wij danken haar hiervoor en wensen haar nog vele jaren in goede gezondheid. 
 
Het Gele steentje werd dit jaar uitgereikt aan Siem Kees Slegt voor zijn pand aan het Groenland11 
met specifieke waardering voor de details. 
 
In oktober 2009 heeft het bestuur de firma Berry Janssens opdracht geven voor renovatie van de 
voorgevel van het verenigingshuisje. 
De staat van kozijnen, schilderwerk en metselwerk was van dien aard dat ingegrepen moest worden. 
Een verwaarloosd pand past niet in de doelstelling van Vereniging Oud Edam. 
 
De vereniging is het afgelopen jaar betrokken bij drie klankbordgroepen met de Gemeente. 
 
Korsnäs: Op ons verzoek hebben wij nogmaals overleg met de wethouders Kes en Karregat gehad 
over een autovrije Baandervesting. 
Het besluit dat het college heeft genomen om de ingang van de ondergrondse garage aan de 
Baandervesting te situeren en circulatieverkeer om het project toe te passen is naar onze mening op 
basis van een foutief verkeersonderzoek genomen. 
Helaas is men niet op ons verzoek ingegaan om een nieuw onderzoek uit te voeren. 
Wij wachten nu het nieuwe bestemmingsplan af en zullen ons dan beraden hoe verder te gaan. 
 
Visiedocument Edam: De Gemeente moet binnenkort het bestemmingsplan “Beschermd 
stadsgezicht Edam” vernieuwen. 
Om input aan dit plan te geven heeft de gemeente aan een aantal instanties (Ondernemers, IBEV, 
VVV, Horeca, Monumentencommissie en Vereniging Oud Edam) verzocht een bijdrage te leveren. 
De werkgroepen Ruimtelijke Ordening en Handhaving Stadsbeeldgezicht hebben gezamenlijk een 
uitstekende bijdrage geleverd. 
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Gemeentelijke monumenten: Al een paar jaar overleggen we met de wethouders over het ontbreken 
van een gedegen gemeentelijk monumentenbeleid. Onder verantwoordelijkheid van wethouder 
Karregat is inmiddels een beleidsmedewerker aangetrokken. 
Aan Vereniging Oud Edam is gevraagd een bijdrage te leveren aan het vaststellen van een 
gemeentelijk  monumentenbeleid en het aanwijzen van panden die daar eventueel voor in aanmerking 
kunnen komen. Inmiddels hebben wij advies over de naar onze mening te volgen procedure 
uitgebracht en wachten wij op een reactie van de gemeente. 
Het advies is eveneens op onze website te lezen 
Gelukkig heeft de gemeente na herhaaldelijk aandringen van onze kant de stolpboerderij op het 
Oorgat (H.S.B) en Het huis de Meeuwen een zodanige bescherming gegeven dat deze niet zomaar 
kunnen verdwijnen. 
 
De redactie van de historische reeks is op volle kracht bezig een nieuwe uitgave voor te bereiden. 
Het zal een boekje worden waarin op basis van wandelingen door Edam de geschiedenis van de 
straat en haar historische panden uitgebreid worden besproken. 
 
De website van Vereniging Oud Edam groeit gestaag, vrijwel wekelijks worden nieuwe artikelen 
toegevoegd. We  mogen ons verheugen in een goed bezoek van de site, per vier weken zijn er tussen 
de 300 en 350 bezoekers waarvan ruim 60% nieuw is. Ook het aantal Edammers dat onze website 
bezoekt groeit gestaag. 
Kijk op de website, veel van onze communicatie met de gemeente over de verschillende lopende 
projecten wordt op de website gepubliceerd. U blijft dan continu op de hoogte. 
Ook heeft de redactie van de website een uitermate mooie en professionele DVD laten maken van de 
Librije en de historische boeken die daar ooit zijn gebruikt. 
Deze boeken zijn in 1934 bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag in bruikleen gegeven. 
 
Een aantal vrijwilligers heeft van mei tot november elke woensdagmorgen een paar uren op de 
begraafplaats gewerkt. De werkgroep heeft als doelstelling het ondersteunen van de 
onderhoudstaken op de begraafplaats nabij de Grote Kerk waardoor het beeld verbetert.  
Ook blijven we pleidooi voeren voor het verplaatsen en het aan de tijd aanpassen van de bestaande 
urnenmuur. 
 
Als laatste kunnen wij nog melden dat de ledenexcursie naar Gorcum en de Biesbosch, gezien  de 
grote interesse welke deze bij de leden opwekte, een schot in de roos was. 
Ruim 100 aanmeldingen kwamen er binnen maar uiteindelijk konden er 84 personen mee en dat 
aantal was al naar boven bijgesteld.  Dus wees er volgend jaar snel bij!!! 
 


