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Notulen van de Jaarvergadering van de Vereniging Oud Edam 2018 
Op dinsdag 19 juni 2018 om 20.00 uur in De Swaen, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
Notulist: Leontien Rosier (secretaris Vereniging Oud Edam). 
 
 
Conceptversie, ter goedkeuring van de leden op de Jaarvergadering 2019 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Wim van den Essenburg (voorzitter), Leontien Rosier (secretaris), Tom Lust (penningmeester), Wim 
de Wolf, Peter de Vries, Alex Ridder, Saskia van der Valk. 
 
 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter, Wim van den Essenburg, opent om 20:00 uur de vergadering.  
 
Mededelingen:  

- De voor het in 2017 uitgegeven boek “Edam Stad in Beweging” aangevraagde subsidies 
zijn binnengekomen. Die stonden uit bij EFL Stichting en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. 

- Het huis aan de Graaf Willemstraat 8 is verkocht à € 245.000,==. De vereniging kan 
hierdoor schuldenvrij worden.  

- Het archief is tijdelijk opgeslagen onder het Museum in het oude Raadhuis. Het archief 
wordt verder uitgezocht; de bedoeling is dat de foto’s en documenten in de komende 
jaren worden gedigitaliseerd.  

- De beoogde opvolger van Wim de Wolf als hoofdredacteur van het Periodiek is Ben 
Kuenen, eindredacteur van Quote en kenner van Edam 

 
2. Verslagen 

a. De notulen van de Jaarvergadering van 19 september 2017 worden vastgesteld. De leden 
hebben deze notulen voorafgaand aan deze Jaarvergadering kunnen inzien op de website 
www.oud-edam.nl . 

 
b. Jaarverslag 2017 
De voorzitter leest het jaarverslag voor. Dit betreft activiteiten van de Vereniging Oud Edam.  

 
- In februari was er een bijzondere ALV Diaconietuin met als uitkomst: de tuin blijft zoals 

hij is 
- Jaarvergadering september 2017: besluit om huisje te verkopen met meerderheid van 

stemmen. 
- Aflossing van de lening voor het huisje aan erven Hans de Boer à € 7.500,=.   
- Het Periodiek is één keer verschenen 

http://www.oud-edam.nl/
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- Vernieuwde website is gelanceerd, met daarop de boeken en periodieken, gratis te 
lezen en te downloaden voor iedereen. 

- De website is zo ingericht dat men in Google kan zoeken naar onderwerpen 
- In eigen beheer videobanden gedigitaliseerd om die t.z.t. te monteren en te publiceren 
- Zorg gedragen voor een actie om nieuwe klokjes voor het carillon van de Speeltoren te 

kunnen verwerven. 
- Monumentenbehoud: Schepenmakersdijk bezwaar met succes 
- Vrijwilligersavond in De Burghwall met een pubquiz over Edam.  
- Het ledenuitstapje was naar Delft. Voor de laatste keer georganiseerd door Joop en 

Anneke van Overbeek, Brutus Creemers en Peggy Andries.  
- Input geleverd over inrichting openbare ruimte en straatmeubilair 
- Contact met Mick Nolte en de gemeente over de Joodse Begraafplaats aan het Oorgat. 

De heg moet vervangen worden en er zal een hek worden geplaatst.   
- Contact met de gemeente over het graf van internationaal vermaarde fotograaf Ed van 

der Elsken. Dat wordt veiliggesteld.  
- Contact met de gemeente over het plaatsen van fraaie ‘gemeentebankjes’ op de kade 

voor Mina, de Libanese winkel en traiteur. Dit gaat plaatsvinden.  
- Leden erbij: 20, leden eraf is vnl door verhuizing en overlijden.  
- Bijgedragen, ook financieel, aan ‘burendiner’ in Diaconietuin (sept) met statushouders 

uit Syrië en Eritrea. 
 

 
3. Financiën  

a. De penningmeester, Tom Lust, houdt een korte toelichting op het financieel verslag 2017 
en begroting 2018.  
- Punt van aandacht is de soms slechte contributiebetaling. Dit kost ook geld. 
- Doordat de huur van het huisje was beëindigd, viel de huuropbrengst lager uit. 
- De subsidies voor het boek zijn allemaal binnen. Die stonden uit bij de EFL Stichting en 

het Prins Bernhard Cultuurfonds (resp. €3000 en €2000).  
- Er worden reserveringen gemaakt voor het jubileumfeest in 2018 
- Kantoorkosten zijn o.a. hoger uitgevallen door meer ledenvergaderingen en 

bijbehorende kosten 
Er zijn geen vragen over de begroting. 
De voorzitter bedankt de penningmeester en vraagt om applaus. 

 
b. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

 
De kascommissie bestaat dit jaar uit Johan Dierdorp en Kees Sier. De financiën zijn in orde 
bevonden en aan het bestuur wordt décharge verleend. 
 
Johan Dierdorp treedt af als lid van de kascommissie. Gerard Visser meldt zich aan, 
waardoor de kascommissie voor 2019 bestaat uit Gerard Visser en Kees Sier. 

 
 

4. Samenstelling bestuur: volgens het rooster van aftreden, treden Peter de Vries en Leontien 
Rosier na een periode van drie jaar af. Zij stellen zich herkiesbaar en worden herkozen.  

 
 

5. De Hoogstraat en het Korsnästerrein 
Bestuurslid Peter de Vries houdt een presentatie over de visie van Oud Edam. Die visie begint 
bij de statuten. De (beleving van) de oude binnenstad beschermen, bewaken en bewaren en 
waar mogelijk vermeerderen – hoe ga je daarmee om, is het kernpunt.   
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In bestemmingsplannen en de welstandsnota wordt omschreven waarom iets bijzonder is en 
beschermd is.  
Betrokkenheid Vereniging Oud Edam: de vereniging vaardigt een zogeheten burgerlid af in de 
Welstandscommissie. Ook nemen we actief deel aan informatie- en participatieavonden. 
We zijn echter geen ontwerpende partij en we kiezen ook geen partij.  
De kwaliteit van de binnenstad is hoogwaardig én beschermd. Een projectontwikkelaar is 
niet degene die de regels bepaalt.  
 
Hoogstraat 

We willen ons ervoor inzetten dat de stedenbouwkundige structuur behouden blijft 
en in een nieuw te ontwikkelen plan niet wordt verstoord. Dus: kijken naar de 
opbouw van laag naar hoog.  
Beeldbepalende elementen en panden voor zover mogelijk behouden.  
Ervoor zorgen dat de procedures juist verlopen om eventuele vertragingen te 
voorkomen.  
Pleiten voor een verbetering van de (openbare) ruimte, indien het terrein van de 
brandweer bij het nieuw te ontwikkelen plan betrokken wordt. Dit is een kans.  
 
Korsnästerrein 
De gemeente heeft geen bestemmingsplan gemaakt op basis waarvan er gebouwd kan 
worden. Dat is eigenlijk de omgekeerde volgorde.  
Revitalisering van de Baandervesting: De hele vesting is een Rijksmonument en is bepalend 
voor het beschermde stadsgezicht. Het profiel is verzakt door jarenlang zwaar (industrieel) 
verkeer en dient te worden hersteld. 
Het parkeerterrein aan de Baanstraat dient mee ontwikkeld te worden: kwalitatief 
hoogwaardige openbare ruimte creëren.  
Een parkeergarage is een moeilijk vraagstuk, maar kan wel positief werken voor de kwaliteit 
van de openbare ruimte van de oude kom.  
Idealiter zou het Korsnästerrein ‘typisch Edams’ moeten worden met een afwisseling van 
laag en hoog, en doorsteekjes.  

 
Er ontspint zich een levendige discussie, waarin een voorschot op de ontwikkelingen wordt 
genomen. Zo wordt de angst geuit dat de Hoogstraat eenzelfde lot wacht als het 
Korsnästerrein, namelijk jarenlange braakligging. Men vraagt zich of er een 
projectontwikkelaar in het spel is bij de Hoogstraat – wat wethouder Runderkamp, als gast 
aanwezig, met een nee kan beantwoorden. De gemeente wil zelf de regie voeren.  
De voorzitter benadrukt dat het bestuur in contact staat met zowel bewoners als de 
gemeente.  
Sommige leden vragen zich af waarom het bestuur geen stelling neemt na de eerste 
participatieavond op 11 juni 2018. Antwoord bestuur: omdat het een brainstormsessie 
betrof en niet een ‘vormgevende vergadering’.  
Ook wordt de vraag gesteld in hoeverre het realistisch is om geen bestemmingsplan te 
hebben.  Voor het brandweerterrein, maar ook met het oog op hoogbouw in de Hoogstraat. 
En: waarom kan het bestemmingsplan niet gewijzigd worden? Antwoord bestuur: besef dat 
in het wijzigen van het bestemmingsplan veel tijd gaat zitten.   
Aanwezigen zijn het erover eens dat nieuwbouw mooier mag worden dan wat er stond. 
Het bestuur uit zijn zorgen dat er meer gedacht wordt aan de projectontwikkelaar dan aan 
het stedenschoon, maar kan zich ook vinden in de suggestie van enkele leden dat wat er 
stond niet letterlijk teruggebouwd moet worden. Het stedenschoon “waar mogelijk 
vermeerderen” staat immers ook in de statuten. 
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Op een vraag over de 100% autovrije vesting antwoordt de voorzitter: die zouden wij wel 
willen, maar strikt gesproken gaan wij daar niet over. Wel over het verval: we hebben nu te 
maken met een platgereden vesting zonder reliëf. 
 

6. Jubileumviering 75 jaar Oud Edam 
De viering zal plaatsvinden in de Grote Kerk op 19 oktober. Er is jaren gespaard en er is een 
begroting van € 9.000,==.  

 
7. Uitreiking van het Gele Steentje 

Dit jaar is het de eerste keer dat de leden via de website kunnen stemmen op basis van een 
aantal nominaties door de vakjury. De genomineerden waren: 
 

- Lingerzijde 6 – 8, in verband met de manier waarop twee panden samengevoegd zijn, waarbij de 
oude doorgang naar het Jan van Wallendalplein in ere is hersteld. Aanwezig: familie Wanders.  

- Lingerzijde 33 – 45, in verband met de manier waarop de herbestemming gestalte heeft 
gekregen, waarbij historische onderdelen als de theekoepels en de gevelwand mooi intact zijn 
gebleven. 

- Herstel van de kade van de IJe aan de JC Brouwersgracht, waarbij gekozen is voor handhaving van 
het materiaalgebruik en terugbrengen/ behouden van de karakteristieke wasplaatsen. Aanwezig 
namens de gemeente: wethouder Wim Runderkamp. 

- Burgemeester Versteeghsingel 2-3. Hier is sprake van een ensemble van een Rijks- en Provinciaal 
monument, bestaande uit de molen, het stoomgemaal en de waterkering, waarbij de restauratie 
van de bijzondere waterkering, het gemaal en de kolenloods in het oog springen.  

 
Met meerderheid van stemmen (66%) werd gekozen voor Lingerzijde 6-8. Mathijs Wanders 
nam vol trots de trofee in ontvangst. 

 
8. Rondvraag 
-  Archeologie: of er bij de ontwikkeling van de Hoogstraat nagedacht is over archeologisch 

onderzoek. Antwoord Peter de Vries: Als je gaat ontwikkelen in een archeologisch 
hoogwaardig gebied – wat Edam is – moet dat bij een diepte vanaf 30 cm.  

- Infoborden Noorderpoort, Coornhert: deze waardevolle informatieborden zijn aan 
vervanging toe. Antwoord voorzitter: gaan we mee aan de slag. 

- Speeltoren: is het een idee dat Oud Edam die gaat huren? Nu heeft de vereniging alleen een 
postbus en dat is vrij onzichtbaar. De Speeltoren is nu ook een zielloze vertoning.  Voorzitter 
antwoordt: dit staat op de agenda, we gaan ermee aan de slag. 

- Stedelijk groen: heeft Oud Edam daar een rol in? De vraagsteller haalt het kandelaberen aan, 
dat afbreuk doet aan het stedelijk schoon. Antwoord Peter de Vries: wij zijn hierover 
regelmatig in contact met de gemeente en zullen dit meenemen. Zeker als het om 
beeldbepalende bomen gaat. 

- Wethouder Runderkamp, die als gast aanwezig is, benadrukt dat de gemeente veel avonden 
organiseert waarop men mee kan praten. 

 
9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
Aansluitend op de vergadering volgt, na een korte pauze, een presentatie door Hayo Riemersma, 
conservator van het Edams Museum, over de drie schilderijen van Isaac Ouwater, die het museum 
onlangs heeft weten te verwerven. 
 
 


