Jaarverslag 2010

In dit jaar zijn er weer veel zaken geweest die de aandacht van het bestuur hebben gevraagd.
We denken daarbij aan de werkzaamheden uit de diverse werkgroepen, de contacten met B & W, de
zusterverenigingen en de Welstandscommissie, maar ook aan de diverse ledenactiviteiten.
We laten die voor u nog even de revue passeren. Het jaar begon met een beeldpresentatie van een
DVD over de Librije en haar rijke boekenbezit. Daarop aansluitend hielden de heer Dick Brinkkemper
en mw. Marieke van Delft van de Koninklijke Bibliotheek een lezing. Aan de Kerkgemeente werd de
DVD aangeboden. Deze beeldpresentatie heeft tijdens het openingsseizoen van de Grote kerk
continu gedraaid. De boekenverzameling vormt na april 2011 ook het onderwerp van een
tentoonstelling in het Edams Museum en de Grote Kerk.
De lezing van Peter Sluisman ‘Vlees, Slagers en Kunst’ in combinatie met een stampotmaaltijd viel zo
in de smaak dat hij tweemaal gegeven moest worden. Herman Rijswijk presenteerde een avond over
genealogie. Mw. Cynthia Siefers van Lijf gaf een lezing over de ‘Gelegenheidsglazen van de NoordHollandse Waterschappen’. Voorts vond een minisymposium plaats n.a.v. de presentatie van het boek
van Liesbeth Geudeke over ‘De Classis Edam 1572-1650’, waar o.a. Wim de Wolf een voordracht
hield ‘Van Nicolaaskerk naar Grote Kerk, de omvorming van een katholiek naar een protestants
kerkgebouw’. Aansluitend bij het thema van de Open Monumentendag werd in het net gerestaureerde
verenigingshuis een kleine fototentoonstelling samengesteld door Wil Tjoa, Hans Boonstra en Roel
Rozenga. De jaarlijkse excursie ging dit keer naar Gelderland.
Ondanks het ophangen van raamposters, informatie in de krant en op onze website woonde slechts
een kleine groep leden deze lezingen bij. Op verschillende avonden mochten wij slechts 25 tot 30
leden verwelkomen; afgezet tegen de 1100 leden die de Vereniging Oud Edam rijk is, is dit gering en
teleurstellend..
Ligt dit aan de onderwerpen van de lezingen of de avond waarop ze gehouden worden; wij weten het
niet. Zeker zullen er onder de 1100 leden ideeën zijn waar wij graag gebruik van willen maken.
Wij vragen u dan ook om suggesties omtrent lezingen, dag en tijdstip. Neem daarvoor contact op met
ons secretariaat of stuur ons een mail.
Het Gele Steentje:
Alweer voor de eenendertigste keer werd tijdens de Algemene Ledenvergadering het gele steentje
toegekend. Dit jaar aan Intermaris Projecten BV gelieerd aan Woningbouwvereniging Intermaris
Hoeksteen en de Toekomst Ontwikkeling BV in samenwerking met Architectenbureau Porsius. Het
oordeel van de jury en een verslag van de uitreiking stond in het augustusnummer van ons Periodiek.
Verenigingshuisje
Dit jaar heeft het bestuur moeten besluiten tot groot onderhoud aan het verenigingshuis, meer dan in
het meerjarenplan was voorzien. Een verslag hiervan treft u aan in dit nummer.
De zijgevel, de dakuil en het dak zullen in een latere fase aan bod komen. Als één van onze leden nog
een honderdtal rechtsdekkende Oud-Hollandse dakpannen op een achteraf plekje heeft liggen en hier
van af wil, wij houden ons aanbevolen.
Visiedocument Edam:
Tot onze vreugde heeft de gemeente een aantal van onze suggesties overgenomen Desondanks is
het van groot belang dat wij de vinger aan de pols houden met betrekking tot een eventueel
parkeerterrein op de weilanden aan de Singelweg. Dit gebied valt immers onder het Beschermd
Stadsgezicht. In ons document hebben wij voldoende alternatieven voor een parkeerterrein aan de
Singelweg aangedragen.
Binnenkort zal het Visiedocument in de Raad worden besproken. Voor meer informatie over onze
inbreng verwijzen we naar onze website, onderdeel Visiedocument.
Gebouwen van het Hoogheemraadschap:
Wij participeren in het comité dat de gebouwen aan de Schepenmakersdijk graag voor een publieke
functie wil behouden. In samenspraak met de leden van dit comité hebben wij met Groen Links een
uitstekende actie georganiseerd om de gemeente er op te wijzen dat deze gebouwen uitstekend
geschikt zijn voor BackOffice werkzaamheden van de gemeente en dat daarmee de bouw van een
nieuw stadskantoor absoluut onnodig is.

Zeker driehonderd inwoners van Edam-Volendam namen deel aan de actie ”Omarm US”,een waar
succes. Op het moment dat wij dit schrijven ziet het er naar uit dat de gebouwen inderdaad
aangekocht gaan worden.
Historische Reeks:
Schreven wij vorig jaar nog dat er een uitgave in voorbereiding was, waarin op basis van wandelingen
door Edam de geschiedenis van de straten en hun historische panden zou worden besproken, zo
bleek onlangs dat dit plan voorlopig niet haalbaar was.
Een goed alternatief is gevonden in een uitgave te produceren over ons wereldbekende product, kaas,
waarin natuurlijk de historie van de Edammer kaas een grote rol zal spelen.
Website:
De site groeit gestaag en wordt regelmatig gevuld met nieuwe informatie. Het laatste grote project dat
aan de website is toegevoegd is het onderwijs in historisch perspectief .
U vindt er veel informatie over de voormalige scholen maar ook over het ontstaan van de huidige
scholen. Voorts is een fotoboek van klassenfoto’s toegevoegd. Bekijk deze foto’s eens, misschien
ontdekt u uzelf er tussen of misschien heeft u nog oude foto’s die op de site geplaatst kunnen worden.
Ruimtelijke ordening:
De werkgroep heeft zich dit jaar met twee belangrijke zaken beziggehouden namelijk de uitbreiding
van het Tuincentrum ‘t Lokkemientje en het bestemmingsplan Oorgat.
T.a.v het Lokkemientje hebben wij besloten geen bezwaar te maken omdat de gemeente in het
verleden al de fout heeft gemaakt om het tuincentrum op deze plaats toe te laten terwijl het
bestemmingsplan dit niet toestond. Wel hebben wij de gemeente verzocht het huidige
bestemmingsplan nu zodanig in te richten dat verdere uitbreidingen niet meer kunnen plaatsvinden.
Wat betreft het Oorgat heeft de werkgroep haar zienswijze in een gedegen stuk kenbaar gemaakt en
verzocht om een aantal wijzigingen aan te brengen. De werkgroep blijft zich bezighouden met een
aantal witte vlekken in dit bestemmingsplan.
Meer hierover kunt u lezen op onze site onderdeel Zienswijze Oud Edam op bestemmingsplan Oorgat.
Handhaving stadsbeeld:
Veel aandacht vergt de diaconietuin. Jongeren gebruiken de tuin als ontmoetingsplaat. Op zich is dat
geen slechte zaak mits zij maar geen overlast aan de buurt bezorgen. Helaas heeft dat het afgelopen
jaar toch een aantal keren plaatsgevonden. Het heeft onze aandacht en samen met de politie
proberen wij de overlast te beperken.
Op de overgang van Oorgat op Voorhaven is een mooi bord over de geschiedenis van de Oosterpoort
geplaatst en in samenwerking met de gemeente zijn in het wegdek de contouren van deze poort
aangebracht.
Binnenkort zal ook zo’n’ bord over de geschiedenis van de waterkelders worden geplaatst bij het
Coornhertproject
Periodiek:
Vorig jaar kon het Periodiek dankzij een subsidie in kleur verschijnen, waarop lezers individueel maar
ook op de jaarvergadering met waardering reageerden. De wens van de redactie om op deze weg
door te gaan heeft het bestuur kunnen honoreren nadat de ALV akkoord was gegaan met een lichte
verhoging van de contributie. Inmiddels heeft ons blad ook een andere frisse opmaak gekregen.
Werkgroep Begraafplaats:
De werkgroep onderhoud begraafplaats heeft ook dit jaar vanaf eind april weer elke week een paar
uren op de begraafplaats gewerkt. De werkgroep doet dit in goed overleg met Robert Kreuning Gzn beheerder van de begraafplaats en met wijkbeheerder Frank van Dijk; want de gemeente is en blijft
verantwoordelijk voor het onderhoud.
Doel is het totale beeld van de begraafplaats te verbeteren door kleine onderhoudswerkzaamheden te
verrichten. Denkt u daarbij aan het opruimen van het onkruid tussen de graven, het onderhouden van
enkele zeer oude graven, het schoonhouden van de hoek waar de urnenmuur staat e.d. Dankzij de
inzet van de gemeente, de vrijwilligers, maar zeker ook van allen die de graven van hun
dierbaren/familieleden onderhouden, ziet de begraafplaats er prachtig uit.

Aandachtspunten blijven de verzoeken aan de gemeente om de urnenmuur de verplaatsen naar een
betere plek en het 'uitstrooiveldje' beter in te richten. We weten dat er achter de schermen hard wordt
gewerkt om de organisatie op en rond de begraafplaats te optimaliseren.
Dit seizoen hebben we de werkzaamheden op woensdag 27 oktober afgesloten met een geweldige
snoeisessie van de bossages aan de zuidoost kant van de begraafplaats. Hiermee is de
overzichtelijkheid van ook dat deel van de begraafplaats zeker vergroot. Het is de moeite waard eens
te gaan kijken.
En de werkgroep gaat volgend jaar weer gewoon door. Wilt u ook mee helpen? Bel 0299 - 373 373
Ledenuitstapje:
Zaterdag 25 september hadden wij weer de mooiste zaterdag die wij ons maar konden wensen, een
stralend zonnige dag in een reeks van regendagen. In dit Periodiek treft u daarvan een verslag aan.
Zoals de foto’s laten zien hebben Bert, Peggy, Joop en Anneke weer hun uiterste best gedaan om er
een bijzondere dag van te maken.
Contact met zusterverenigingen:
Het contact met verschillende historische verenigingen uit de omgeving heeft er inmiddels toe geleid
dat er onderling informatie wordt uitgewisseld welke de verenigingen kan versterken. Vorig jaar trad
Oud Edam op als gastheer, afgelopen september waren wij te gast bij Broek in Waterland. Specifieke
problemen worden besproken en daar waar mogelijk kunnen wij elkaar helpen.
Met de vereniging Arent Thoe Boecop uit Elburg hebben wij reeds enkele jaren een goede
verstandhouding, hetgeen geresulteerd heeft in een wederzijdse lezing voor onze leden.
In februari zijn een aantal bestuursleden op uitnodiging op één van de visserijavonden geweest die
door Elburg worden georganiseerd. Op 25 september mochten wij het bestuur van deze vereniging op
hun jaarlijkse uitje ontvangen in Edam. Een rondleiding door het museum en de Grote Kerk werd zeer
op prijs gesteld.
Alles nog eens overziend mogen we constateren dat er weer veel werk is verzet door de verschillende
werkgroepen en vrijwilligers. Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor hun inzet en heeft dan ook
gemeend om op 6 november j.l. al die vrijwilligers uit te nodigen voor een kaas- en wijnproeverij bij de
Fa. Schardam alhier.

