Jaarverslag 2011
In het achter ons liggende jaar heeft het bestuur een aantal activiteiten voor onze leden, maar
ook niet leden, georganiseerd en hebben de diverse werkgroepen weer flink wat werk verzet.
Omdat de lezing met maaltijd het vorige jaar zo goed bevallen was, hebben wij gemeend deze
combinatie nogmaals te moeten organiseren. Peter Sluisman verzorgde ook dit keer de lezing
“Beroepen op grafstenen in de Grote Kerk”, een verrassende en interessante rondgang door de
kerk langs namen, teksten en merktekens. De daaraan voorafgaande maaltijd werd wederom
door slagerij Taam verzorgd en alom zeer gewaardeerd. Op 28 april hielden wij onze Algemene
Ledenvergadering met aansluitend een lezing door Carl de Jong, voormalig conservator van het
Westfries Museum, over de Noord-Hollandse Boerencultuur in de 19 e eeuw. Helaas moest de in
mei geplande lezing van oud-stadgenoot Sjon Besseling vervallen in verband met ziekte, maar
gelukkig kon deze lezing alsnog op 27 oktober gehouden worden. In een boeiend betoog
e
beschreef en vergeleek hij de politieke ontwikkelingen in de 18 eeuw in Purmerend en Edam. In
de loop van komend jaar hoopt hij op dit onderwerp te promoveren.
In augustus nam de Vereniging Oud Edam weer deel aan de jaarlijkse braderie en
avondkaasmarkt. Ondanks de veelvuldige regen mochten we ons verheugen in een goede
toeloop van geïnteresseerden en konden we zelfs weer nieuwe leden noteren.
Baandervesting
Op 18 september organiseerden Oud Edam en de Stichting Ruim Baan met ondersteuning van
Groen Links een manifestatie op de Baandervesting onder het motto “Heel de Vesting”. Doel
hiervan was om de inwoners van Edam te informeren over de plannen van het Bouwfonds en de
gemeente Edam-Volendam voor de herinrichting van het Korsnästerrein.
Bouwfonds heeft na overleg met Vereniging Oud Edam een verkeersonderzoek laten uitvoeren
waarbij het plan van Vereniging Oud Edam voor een autovrije Baandervesting als leidraad werd
genomen. Uit dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat dit plan realiseerbaar is. Het hangt
echter af van het uitgangspunt. Gaat men uit van de verkeerssituatie of is het vertrekpunt de
cultuurhistorische waarde van de Baandervesting. Het is nu aan de politiek om de juiste keuze te
maken. (het verkeersonderzoek is op onze site www.oud-edam.nl te lezen).
Open Monumentendag
Het thema was dit jaar ‘’Nieuw gebruik - Oud gebouw’’. Door middel van een mooie
fotopresentatie, samengesteld door Wil Tjoa, hebben wij op 10 september geïnteresseerden
laten zien hoe een groot aantal oude gebouwen in onze stad een nieuwe functie hebben
gekregen.
Ledenuitstapje
Op 24 september ging de jaarlijkse excursie naar Kasteel Amerongen en de Haar. De
weersomstandigheden waren voortreffelijk. De rondleidingen in de kastelen en wandelingen
door de tuinen rondom beide kastelen, werden door de leden zeer gewaardeerd. Een verslag
treft u elders in dit nummer aan.
Het Gele Steentje:
Tijdens de algemene ledenvergadering werd dit jaar voor de tweeëndertigste keer het gele
steentje uitgereikt.Het werd toegekend aan Esther Lapière en Jack Jonk voor de restauratie van
hun pand, een rijksmonument, in de Kleine Kerkstraat 2, schertsend wel het Edammer huis van
Pisa genoemd. Het oordeel van de jury en een kort verslag van de uitreiking stond in het
augustusnummer van het Periodiek.

Visiedocument Edam:

Nadat het visiedocument aan de gemeenteraad was gepresenteerd werd besloten de
contactgroep uit te breiden met een viertal bewoners. Volgens de Raad was deze groep niet
vertegenwoordigd in de contactgroep. Inmiddels is na een viertal bijeenkomsten een unaniem
voorstel gereedgekomen. Dit voorstel zal worden aangeboden aan het college. Het
visiedocument zal dienen als onderlegger voor het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan
beschermd stadsgezicht centrumgebied Edam.
Het document zal binnenkort in de Stadskrant worden gepubliceerd.
Gebouwen van het Hoogheemraadschap:
De vereniging participeert in het comité dat zich beijvert de gebouwen aan de
Schepenmakersdijk te behouden voor een publieke functie. Helaas heeft de gemeente tot op
heden nog geen beslissing genomen om zelf gebruik te gaan maken van deze gebouwen. Nu
wordt getracht de niet benodigde kantoorruimtes te verhuren aan derden.
Met betrekking tot de inmiddels leegstaande panden aan de Lingerzijde kunnen we mededelen
dat een project-ontwikkelaar bezig is om plannen te ontwikkelen voor de vier gebouwen. U heeft
daar al uitgebreid informatie over kunnen lezen in de Stadskrant.
Historische Reeks:
Op 23 november was het dan zover. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk werd
de zevende uitgave in de Historische Reeks ten doop gehouden onder de titel ‘’Hoe de Edammer
de wereld veroverde’’- De geschiedenis van een rond kaasje.
De eerste exemplaren werden overhandigd aan burgemeester W. van Beek, aan auteur Marc
Argeloo en aan de hoofdsponsor, CONO Beemsterkaas uit de Beemster.
Het is een prachtig boek geworden. Veel dank aan de auteur en de redactie voor het vele werk
aan het boek is dan ook op zijn plaats. Zij kunnen trots zijn op deze uitgave.
Website:
De site groeit nog steeds gestaag en wordt regelmatig gevuld met nieuwe informatie.
Gemiddeld zijn er ruim 100 bezoekers per week en wordt de website vanuit 130 plaatsen,
verdeeld over 15 landen, bezocht. Opvallend is dat Volendam met gemiddeld 15 bezoeken per
week op de tweede plaats staat. Ga ook eens naar www.oud-edam.nl en zie hoeveel
interessante informatie onze site bevat.
Ruimtelijke ordening:
Twee belangrijke zaken hebben dit jaar weer veel aandacht van de werkgroep Ruimtelijke
Ordening gevergd. Begin februari werden onze bezwaren ten aanzien van de bouwplannen
Zeevangzeedijk 14 gehoord door een onafhankelijke commissie. Pas half oktober ontvingen wij
van de gemeente de uitkomst hiervan. Vereniging Oud Edam had tegen dit plan ingebracht dat
vanuit welstandscriteria dit plan nooit goedgekeurd had mogen worden. Hierin werden wij in het
gelijk gesteld. De gemeente heeft echter het plan opnieuw naar de Welstandcommissie NoordHolland gestuurd met het verzoek een en ander nog eens nader te beschouwen.
Wat schets onze verbazing? Het plan werd nu wel goedgekeurd en er zal derhalve een
vergunning worden afgegeven. Wij zullen ons nu beraden hoe verder te gaan.
Het tweede project ‘’De Baandervesting’’ heeft ook de nodige uurtjes gekost. In het voorgaande
is daar al het een en ander over gezegd.
Handhaving stadsbeeld
Nadat door de gemeente bij de herbestrating van de Matt hijs Tinxgracht bij de Noorderbrug de
contouren van het voormalige poortgebouw waren aangebracht heeft de vereniging, evenals bij
de Oosterpoort, een mooi informatiebord geplaatst. Op dit bord worden de plaatsen van de
diverse historische poorten rondom Edam aangegeven. Dagelijks wordt door vele voorbijgangers
even stilgehouden om de informatie te lezen.

Voorts heeft de werkgroep een inventarisatie gemaakt met betrekking tot het beeld van de stad
waar het gaat om kunststof kozijnen, zonnepanelen, verkeersborden, bestrating, bruggen,
reclameborden, garagedeuren, woonboten, lantarenpalen, vandalisme,plakplaatsen, Lancester
en kleurgebruik.
Dit uitgebreide en goed onderbouwde rapport zal in het overleg met de wethouders onder de
aandacht van de gemeente worden gebracht.
Periodiek
De uitvoering van het blad in kleur en de nieuwe lay-out wordt alom door de leden geprezen. De
redactie bestaat al jaren uit een kleine vaste groep redacteuren. Om ons blad interessant en
gevarieerd te houden nodigt de redactie gastschrijvers uit om af en toe hun kennis over
(historisch) Edam en verhalen over bewoners of gebeurtenissen met anderen te delen.
Werkgroep Begraafplaats
De werkgroep heeft van maart tot eind oktober wekelijks op de begraafplaats gewerkt. O.a. het
onkruid tússen de graven werd verwijderd, gebroken potten e.d. werden verwijderd, het aanzien
van enkele graven werd verbeterd door het aanbrengen van schelpen . Het seizoen werd
afgesloten met een snoeironde waarbij enkele (te) grote coniferen werden gesnoeid/verwijderd.
Dit uiteraard in overleg met de beheerder van de begraafplaats en de wijkbeheerder van de
gemeente. De Algemene Begraafplaats ziet er heel goed uit!! Gaat u maar eens kijken.
Plannen voor twee columbaria – als vervanging voor de bestaande urnenmuur – krijgen vaste
vorm. In een informatiebijeenkomst met de verantwoordelijke wethouder heeft de werkgroep ook
haar visie kunnen inbrengen. De werkgroep pleit vooral voor een plek waar veel zon is en die
goed toegankelijk is voor bezoekers. Ook over de toekomstvisie m.b.t. de begraafplaats is van
gedachten gewisseld. De werkgroep heeft aangeboden om mee te willen denken over het
behoud van monumentale- of anderszins interessante graven.
En de werkgroep gaat volgend jaar weer gewoon door. Wilt u ook mee helpen? Dat kan altijd.
Meld u aan via het secretariaat tel.0299- 373373.

Tenslotte
Het is fijn dat onze vereniging kan beschikken over zoveel vrijwilligers die met elkaar veel werk
verzetten om de doelstelling van onze vereniging te realiseren.
Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor hun inzet en heeft dan ook gemeend om op 12
november j.l. al die vrijwilligers uit te nodigen voor een bijeenkomst in Katholieke Kerk alwaar
Gerrit Conijn een lezing gaf over het interieur van dit prachtige gebouw.
Aansluitend werd nog een drankje in de Harmonie genuttigd.

