Jaarverslag 2012
Ook in 2012 zijn wij weer zeer attent geweest op wat er in onze gemeente gebeurt m.b.t
bestemmingsplanwijzigingen welke invloed hebben op onze mooie oude stad.
Helaas is onze gemeente snel geneigd de meest voordelige opl ossing te kiezen waarmee dan
vaak voorbij wordt gegaan aan de cultuurhistorische waarde van het object of grondgebied.
In een onlangs (11-06-2012) verschenen nota van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, wordt
gesteld dat in belangenafweging bij het vormgeven aan een goede ruimtelijke ordening
tegenwoordig ook het cultureel erfgoed thuishoort. Gesteund door deze nota zullen wij onze
plaatselijke overheid op haar verantwoordelijkheid blijven wijzen.
Bestuur
Het afgelopen jaar traden twee bestuursleden af. Dik Rinkel vond het na tien jaar als bestuurslid
en vicevoorzitter tijd om een stapje terug te doen; gelukkig blijft hij wel als redactielid van de
historische reeks en de periodiek beschikbaar.
Cees van den Hoff kon door drukke werkzaamheden onvoldoende tijd vrij maken voor zijn
bestuurlijke verantwoordelijkheden.
Ledenactiviteiten
In het achter ons liggende jaar zijn er weer een aantal activiteiten voor onze leden
georganiseerd. Op 8 maart hield Diederik Aten op uitnodiging van de vereniging een lezing met
als titel ‘Noord-Hollandse marktsteden 1500-1800. Natte handelsoorlog’.
De marktsteden Hoorn, Alkmaar en Purmerend kwamen destijds nogal eens met elkaar in
conflict als het ging om handelsbelangen en (kaas)marktpositie.
Op 25 oktober hield Cary Venselaar een boeiende voordracht over het leven en werk van
W.O.J.Nieuwenkamp onder de titel "Alles voor de Kunst " Deze veelzijdige kunstenaar woonde
en werkte in Edam in het eerste kwart van de 20e eeuw. Tijdens zijn vele reizen door het
voormalige Indië en Azië deed hij inspiratie op en bracht hij een zeer waardevolle collectie
kunstvoorwerpen bijeen.
Op 22 september ging de jaarlijkse excursie naar Zaltbommel en Buren.
Elders in dit blad treft u een verslag van deze excursie aan.
Ledental
Ondanks dat zich twaalf nieuwe leden aanmeldden maken wij onze zorgen om het ledenaantal.
De vereniging raakte leden kwijt door overlijden en verhuizen, maar vooral ook doordat nogal
wat leden, die na diverse aanmaningen na twee jaar nog niet hun contributie betaald hadden,
moesten worden uitgeschreven. Wij betreuren deze terugloop omdat hierdoor o.a. het uitgeven
van ons blad en van nieuwe boeken, maar ook het uitnodigen van sprekers voor lezingen, steeds
meer in het gedrang komt.
Wij doen daarom een dringend beroep op u, betaal de contributie op tijd en beveel onze
vereniging bij uw familie, buren of kennissen aan.

Baandervesting.
Het is ons niet gelukt om van de gemeente gedaan te krijgen dat de Baandervesting bij de
herinrichting van het Korsnästerrein autovrij zal worden gemaakt. Ons voorstel om de ingang van
de parkeergarage aan de zijde van het Baanplein te plaatsen werd verworpen,
In overleg met het Bouwfonds is het college een nieuw voorstel in overweging gegeven. Het idee
is om de ingang van de garage te verplaatsen naar de Korte Baansteeg, de straat die zal
ontstaan tussen de bestaande woningen en het nieuwe project. Door een dam aan te leggen
naar de aan de overzijde gelegen Burgemeester Versteeghsingel kan het verkeer naar en van de

woningen aan de Baandervesting worden verwerkt. Hiermee wordt dat verkeer geheel uit de
Baanstraat gehouden.
Overigens heeft de kaartenactie ruim 250 steunbetuigingen opgeleverd..
Open Monumentendag
Het thema was dit jaar ‘’Groen van Toen” Door middel van een mooie fotopresentatie,
samengesteld door Wil Tjoa, hebben wij op 8 en 9 september in samenwerking met de
Doopsgezinde kerk kunnen laten zien hoe mooi onze groene vestingen, tuinen en
binnenplaatsen waren en nog zijn. Wij mochten veel geïnteresseerden ontvangen in de mooie
Vermaning.
Het Gele Steentje:
Tijdens de algemene ledenvergadering werd dit jaar voor de drieëndertigste keer het gele
steentje uitgereikt. Dit keer viel Voorhaven 160, een deel van het Koningshoevecomplex, de eer
ten deel. Over dat pand van de PCI en over de prijsuitreiking is al in vorige nummers van het periodiek
bericht.
Visiedocument Edam/ Contactgroep/ GVVP
Onze vereniging heeft met de inbreng in het visiedocument en deel uitmakend van de
contactgroep een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het Gemeentelijke Verkeer en
Vervoersplan, afgekort GVVP.
Niet alle aspecten uit dit plan worden door onze vereniging omarmd, er zijn plannen bij die direct
indruisen tegen onze doelstelling.
Werkgroepen:
De leden van de diverse werkgroepen hebben ook dit jaar weer flink wat werk verzet en het is op
zijn plaats om hen hierbij te bedanken voor hun inzet en deskundige ondersteuning die zij het
bestuur hebben gegeven.
Historische Reeks:
De redactie van de Historische Reeks is alweer druk bezig met de voorbereidingen van een
nieuwe uitgave. Twee schrijvers zijn aangetrokken en doen op dit moment onderzoek.
De werktitel van het boek zal zijn: “ Bouwen aan de stad tussen 1800 en heden”.
Website:
Onze site blijft groeien en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie. Het aantal
bezoekers blijft gemiddeld op omstreeks100 per week liggen. Het blijft opvallend dat het
sitebezoek uit Volendam op de tweede plaats na Haarlem staat. Ga ook eens naar www.oudedam.nl en zie hoeveel interessante informatie onze site biedt.
Wij gebruiken onze site ook voor het bord bij de Noorderbrug. Door gebruik te maken van een
pagina waarop de Hollandse tekst in vijf talen is vertaald en een QR code die is aangebracht op
het bord, komt door in te scannen met een smartfoon, rechtstreeks de tekst in beeld.Voor de
toerist is het nu mogelijk om die tekst in zijn of haar taal te lezen.
Ruimtelijke ordening:
De werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft zich zoals eerder is aangegeven gericht op wat er in
onze gemeente gebeurt m.b.t nieuwe bestemmingsplannen en -wijzigingen.
 Bestemmingsplan-Oorgat: Zeevangsdijk nr 14 en stolp nr 38: De Raad van State doet
één dezer dagen daarover uitspraak.
 Ontwerp Bestemmingsplan Baandervesting (Korsnästerrein): Momenteel is er weinig
actie m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan.





Visie-Document: De Contactgroep wil de vinger aan de pols houden t.a.v. de
daadwerkelijke uitwerking van de adviezen. Afgesproken werd dat de Contactgroep de
functie krijgt van een kennisplatform dat adviezen en ideeën aan de wethouder verstrekt.
Percelen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK): Een projectontwikkelaar is voornemens de gebouwen om te bouwen tot appartementen. Het huidige
kleine tuingebied achter Ton fietsverhuur, gelegen aan de vesting, wordt als toekomstig
parkeerterrein aangeduid. Dit strookt niet met het idee ‘Edam Autoluw’. Met de
mogelijkheid tot parkeren wordt weer meer autoverkeer binnen de vesting gehaald.
Bewoners hebben inmiddels bezwaar aangetekend.



Lokkemientje: De uitvoering van de uitbreiding is gestart.



Damwand Buitenhaven: De uitvoering is voorlopig uitgesteld. De aanbesteding heeft wel
plaatsgevonden, de gunning is echter aangehouden.
Voorbereiding BP Beschermd Stadsgezicht Edam : Het afgelopen jaar zijn er weinig of
geen nieuwe ontwikkelingen.






Terrasvergunning t.b.v. Het Geheim van Edam: Het bestuur van de vereniging Oud Edam
heeft een zienswijze ingediend en daarbij aangegeven dat het beoogde terras binnen het
Beschermd Stadsgezicht van Edam valt. Dit stukje Edam aan het Spui tot de Dam is nu
nog redelijk ongeschonden en authentiek, het realiseren van een terras is hier zeker niet
gewenst en zal het stadsbeeld ter plaatse in zeer ernstige mate aantasten.
Algemeen: De werkgroep juicht de maatregelen toe die genomen zijn en nog te nemen
zijn ten aanzien van het terugdringen van zwaar verkeer binnen de vesting.

Periodiek
Ook dit jaar verscheen een drietal nummers van ons blad. In de algemene ledenvergadering
werd zorg uitgesproken of het in de toekomst met een zo kleine redactie zonder de inbreng van
gastschrijvers nog wel mogelijk zou zijn om drie nummers per jaar te brengen. De redactie mocht
overigens twee nieuwe leden verwelkomen: Robert Lammers en Dik Rinkel.
Werkgroep Begraafplaats
Vanaf maart tot eind oktober van dit jaar heeft deze werkgroep klein onderhoud verricht op de
Algemene Begraafplaats naast de Grote kerk. De werkgroep telt acht vrijwilligers en ondersteunt
de onderhoudstaken op de begraafplaats. Daarbij hebben met name oude graven de aandacht,
die om welke reden dan ook, niet meer worden onderhouden en dreigen te verwaarloz en. Dit
onderhoud betreft het snoeien van de beplanting op de graven, het opruimen van gebroken en
stuk gevroren glazen en potten en het onkruidvrij maken van de ruimtes tussen de graven. Door
de gemeente zijn de paden voorzien van nieuwe schelpen en werd een extra bankje gep laatst ter
hoogte van de noordoost hoek van het kerkgebouw. Van daar heeft men een prachtig overzicht
over de begraafplaats.
Dit jaar zijn op de begraafplaats twee columbaria geplaatst. Naast de columbaria zijn ook
bankjes geplaatst. Het geheel ziet er verzorgd uit. De oude urnenmuur zal te zijner tijd worden
verwijderd.
Het is heerlijk om een paar uurtjes in die bijzondere ambiance van de begraafplaats te werken
Versterking van de werkgroep is welkom. Wilt u meedoen, meldt u aan of kom gewoon een keer
langs. Wij kunnen trots zijn op deze mooie begraafplaats.
Tot slot
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 17 november j.l. al die vrijwilligers uit
te nodigen voor een bijeenkomst in de Hulpkerk alwaar Rien de Vries een lezing gaf over de

restauratie van de Grote Kerk. Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog gezellig
nagepraat.
Om de opengevallen bestuursfuncties weer aan te vullen doen wij hierbij een oproep aan onze
leden. Bent u geïnteresseerd om een bijdrage aan het besturen van onze vereniging te leveren,
schroom niet en meldt u aan bij onze secretaris (Tiny Janssens).
Op de laatste Algemene ledenvergadering heeft de voorzitter (Ton de Jong) aangegeven, per
april 2013 zijn functie aan een opvolger te willen overdragen.Na zeven jaar deze functie vervuld
te hebben is het goed om ook weer eens een ander gezicht als boegbeeld van onze vereniging
in te zetten.
Bent u geïnteresseerd in deze uitdagende en boeiende functie en bereid een bijdrage te leveren
aan het behoud van ons stedenschoon, meldt u dan bij onze voorzitter, deze is gaarne bereid u
uitgebreid te informeren over de inhoud van het voorzittersschap.

