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De stad 

De toenmalige voorzitter Wim van den Essenburg heeft begin 2018 een oproep gedaan in de 

Stadskrant: “gemeentebestuur moet huiswerk beter doen”. Dit betrof vooral het ontbreken van een 
bestemmingsplan voor het Korsnästerrein. Een bestemmingsplan bepaalt de spelregels en het kan 

niet zo zijn dat de gemeente dat overlaat aan derden.   

Hiermee werd aandacht gevraagd voor de vesting, de openbare ruimte en de kwaliteit van de oude 

binnenstad. In het stuk viel ook te lezen dat er ook voor de Hoogstraat duidelijke spelregels moeten 

komen.  

In juni was er een gesprek met diverse wethouders, waarbij wethouder Albert Koning de toezegging 

deed om de structuur van de vestingwal mee te nemen in planvorming.  

 

In 2018 was Edam kandidaat voor de groenste stad van Nederland (initiatief van de Entente Florale). 

Toenmalig secretaris Leontien Rosier heeft namens het bestuur een praatje gehouden voor de jury 

om het groen in Edam aan te prijzen en de samenwerking tussen Oud Edam en de gemeente toe te 

lichten.  

 

Frank van Dijk van de gemeente heeft ons verzocht om de draad weer op te pakken en de gemeente 

van input te voorzien voor het actieve groenbeleid.  

 

Ook heeft het bestuur van Oud Edam input gegeven voor het Groenbeleidsplan van de gemeente. 

Ook het groen is immers van waarde.  

 

Namens Oud Edam heeft de inmiddels nieuwe voorzitter meegedaan aan het Actieprogramma 

Integrale Veiligheid. Het was voor het eerst dat de gemeente voor opstellen hiervan de participatie 

van zogeheten stakeholders (belanghebbenden) heeft ingeroepen. Doel was niet alleen veiligheid, 

maar ook leefbaarheid. Voor meer informatie kunt u de website van de gemeente raadplegen. 

 

Oud Edam heeft in 2018 ook actief meegedaan aan participatieavonden inzake de Hoogstraat en het 

beleidsplan Edam Vitaal. We zijn daarnaast in gesprek geweest met bewoners van de Hoogstraat in 

verband met de ophanden zijnde bouwplannen. We hebben in een individueel gesprek met de 

gemeente extra input kunnen geven aan ideeën voor de Hoogstraat en Edam Vitaal. We hebben in 

dit gesprek o.a. de uitgangspunten van Oud Edam en het belang van de stedenbouwkundige 

structuur in het beschermd stadsgezicht nogmaals benadrukt.  

 

De voorzitter heeft in november 2018 bij de gemeenteraad ingesproken: laat nogmaals onderzoek 

doen naar mogelijkheden voor ondergronds parkeren onder het Korsnästerrein. Daarbij benoemde 

zij ook weer de vesting en het ontbreken van een bestemmingsplan.  

 

Aan het eind van het jaar is een eerste aanzet gegeven om de Diaconietuin een nieuwe impuls te 

geven. 

 

Bestuurslid Peter de Vries (ruimtelijke ordening) is benoemd tot burgerlid, namens Oud Edam, van 

de Welstands- en Monumentencommissie. Mark Ravesloot vervangt hem indien nodig of gewenst. 

 

Een van onze leden heeft met een vertegenwoordiger van het bestuur gesproken over een platform 

van en voor leden en vooral ook over begeleiding door de gemeente bij het restaureren, 

verduurzamen en verbouwen van monumenten en andere panden in het beschermd stadsgezicht.  
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Erfgoed en historie 

Toen begin 2018 bleek dat er een derde schilderij van Isaac Ouwater op de markt kwam, heeft Oud 

Edam € 10.000 gedoneerd, zodat dit bijzondere schilderij een onderkomen kon vinden in het Edams 
Museum (*) 

 

Het bestuur heeft een bijdrage van € 750,= gedaan voor de uitgave van een boekje over de 

Lingerzijde en Kleine Kerkstraat,  ‘Winkelstraten van Weleer’ (nog steeds verkrijgbaar bij De Leuke 
Keuken).  

 

In november 2018 ontving het bestuur van Dhr. Kees Groot uit Essen (Duitsland) diverse 

kunstwerken. Het gaat om Hendrik Weegewijs, Watermolen te Edam; W.O.J. Nieuwenkamp, Het 

Visschertje. Stadsgezicht van de Kwakelbrug te Edam; André van der Vossen, Jazzband; André van 

der Vossen, Winter Volendam; Jan Cornelis Bander, La Vache Broutant en Jan Cornelis Bander, 

Volendam. 

Deze werken hebben een onderkomen gevonden in Edams Museum.  

 

Er is een vervolg gemaakt met het digitaliseren van het fotoarchief en daarbij nu ook gearchiveerde 

documenten (in totaal 6360 bestanden). Er worden vrijwilligers gezocht om de bestanden verder 

archiveren. Er worden fotocollecties gezocht om te digitaliseren en zo voor het nageslacht te 

bewaren.  

 

Het bestuur heeft een brief gestuurd aan de gemeente, ter ondersteuning van het verzoek om meer 

live carillonconcerten. Dat is beter voor het instrument. En gewoon leuk, zeker nu de Speeltoren 

(mede dankzij bemiddeling door Oud Edam) meer klokjes heeft en er een breder repertoire kan 

worden gespeeld.  

 

Sommige leden waren bezorgd over de ornamenten op de toegangspoorten van de Uitwaterende 

Sluizen; die waren niet meer te zien. Inmiddels zijn ze gelokaliseerd en weet de gemeente daar ook 

van.  

 

 

Financieel  

De vereniging heeft een gift à € 1000,= ontvangen van de inmiddels overleden Henk van Essen.   
Zonder dat dit volgens de statuten verplicht is, heeft het bestuur een twee-handtekeningensysteem 

(met vier ogen) ingesteld: vanaf 3000 euro maken twee bestuursleden samen het bedrag over. 

 

 

Leden  

Het uitstapje naar Hoorn, Medemblik en Enkhuizen op 6 oktober was zeer geslaagd. Ca. 62 leden 

gingen mee.  

Ook het Jubileumfeest i.v.m. 75 jaar Oud Edam op 19 oktober was zeer geslaagd. Er waren 250 

aanwezigen, de burgemeester opende de avond en tot slot was er een lezing door prof. Herman Pleij 

die ons aanspoorde ons erfgoed te koesteren.  De catering en bloemversiering was 100% Edams. 

Een verslag van beide evenementen is te lezen in het Periodiek.  

 

Het Periodiek is verschenen in december. Het was het laatste nummer onder leiding van Wim de 

Wolf. Wim blijft wel schrijven en hij blijft ook aan als bestuurslid.  

 

 

 


