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N i e u w s b r i e f   

21 mei 2022 

 

Beste Schardammers, 

Het is alweer lange tijd geleden dat wij jullie informeerden over wat er in ons dorp is 
gebeurd en wat wij gedaan hebben. En dat is heel wat!  

 Feest op 3 september  

Als eerder gemeld organiseren we om de oprichting van de stichting en daarmee de formele 
start van een Dorpsraad te vieren een feest en wel op 3 september aanstaande in het café 

van camping De Eenhoorn. Een officiële uitnodiging met het programma volgt later. 

Dit feest is voor alle Schardammers en wij willen deze gelegenheid ook inzetten om de 
andere dorpsraden uit de Zeevang uit te nodigen om de onderlinge kennismaking en 
samenwerking te versterken. Inmiddels hebben we van de gemeente een bescheiden 
subsidie gekregen voor de feestelijke oprichting van de Dorpsraad.  

Feestcommissie bestaat uit de volgende dorpsgenoten: Lina (nr. 11), Alfons (nr. 18),  Andreas 
(nr. 20) en Gonda (Laag Schardammerweg nr.10). 

 

  Tijdelijke toegang camping de Eenhoorn 

Met de meest betrokken bewoners, de campingeigenaar en de Alliantie Markermeerdijken 
hebben we intensief overleg gevoerd over het al dan niet meewerken aan het tijdelijk 
verleggen van de toegangsweg naar de camping en de woning aan de Burgerwoudweg.  

Na rijp beraad en het afwegen van de voors en tegens heeft de Alliantie besloten af te zien 
van de verlegging en te kiezen voor de andere meer tijd rovende oplossing op de huidige 
locatie. Daar zijn wij heel blij mee. 

Als gezegd hebben we i.s.m. de Alliantie wel gesprekken gevoerd met het HHNK over de 
verkeerssituatie in Schardam.  De gesprekken duren nog voort. Zodra daaruit ontwikkelingen 
te melden zijn, zullen we dat laten weten.   
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 Hoogheemraadschap HHNK 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben gemeld, willen we de samenwerking met het 
Hoogheemraadschap HHNK versterken. De dijkversterking, het peilbeheer, de renovatie van 
de sluizen, onderhoud van de wegen, de natuur in de kogen, voor ons dorp is het HHNK  een 
belangrijke gesprekpartner, zowel ambtelijk als bestuurlijk.  

Op 2 april hebben we een delegatie van het bestuur van het HHNK (de Hoogheemraden) op 
bezoek gehad om kennis te maken en informatie uit te wisselen over de ontwikkelingen in 
de Kogen, het waterbeheer en de gevaarlijke verkeerssituaties in Schardam.  

We bekeken met de delegatie de stand van zaken tijdens een wandeling en hadden een 
open gesprek over onze zorgen zowel wat betreft het behoud van de natuur als het altijd 
nog toenemende zware verkeer, motoren en peloton fietsers. Omdat wij van de ambtenaren 
vaak te horen krijgen dat de oplossingen die wij aandragen niet kunnen (bijvoorbeeld een 
auto’s te gast-situatie) hebben wij ervoor gepleit met experimenten te mogen proberen 
welke oplossingen wenselijk en uitvoerbaar zijn.  

De delegatie is naar huis gegaan met de toezegging in het college van Hoogheemraden een 
aantal schriftelijke vragen te stellen: over de verkeersexperimenten en over de 
wateroverlast op de camping.  

Concrete acties met HHNK blijven de komende tijd een speerpunt van onze activiteiten. 
Wanneer er weer nieuws is zullen we dat laten weten. 

 

 Kavel 724  

Afgelopen jaren zijn er meerdere keren (eerst door het Dorpscomité en later door de 
Stichting) vragen gesteld aan het HHNK over de status en stand van zaken van de kavel  
tussen de jachthaven en het Markermeer (kavel 724). Dorpsbewoners maakten zich zorgen 
over de vaagheid van de antwoorden en de onduidelijkheid. Dat heeft tot enkele 
onaangename confrontaties  met de eigenaren geleid. Omdat er nog nooit een gesprek had 
plaatsgevonden tussen partijen en niemand gebaat is bij deze situatie, hebben wij de 
eigenaren benaderd en heeft inmiddels een gesprek plaatsgehad waarin de lucht is geklaard. 
De eigenaren gaan er niet  bouwen. Zij staan vierkant achter de bestemming als weidevogel 
broedgebied. Voor hun bijdrage aan het natuurbehoud ontvangen zij een vergoeding van de 
provincie. We hebben afgesproken elkaar regelmatig op de hoogte te houden. Mocht 
iemand van jullie vragen hebben, laat dat dan ajb even weten (info@natuurlijkschardam.nl) 
dan nemen wij contact op met de eigenaar. 
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 Alliantie Markermeerdijken  

Vanaf juni vinden er door de werkzaamheden aan de dijkversterking de volgende 
wegafsluitingen plaats in en om Schardam. 

 De Weel / Laag-Schardammerweg - volledige afsluiting: juni t/m december 2022 en april 
t/m november 2023. Afhankelijk van de status en de veiligheid van de weg gaat hij 
tussen december 2022 en april 2023 weer open. Is de weg te slecht, dan blijft hij dicht.  

 Gemaal C. Mantel t/m t-splitsing Laag-Schardammerweg – IJsselmeerdijk: juni t/m 
oktober 2022. 

 Halve afzetting nabij Schardam 32: september/oktober 2022 (duurt 1 á 2 weken). 

 Halve afzetting nabij Schardam 31: september/oktober 2022 (duurt 1 á 2 weken). 
 

Voor meer informatie: www.markermeerdijken.nl 

  

 Website 

Zoals eerder aangekondigd zijn we bezig met het maken van een website. Door alle drukte is 
dit helaas nog niet gereed. Als er mensen zijn die ons een handje kunnen helpen, graag!! 

Wij wensen jullie allemaal een mooie lange warme zomer en hopen jullie allen te zien op het 
feest van 3 september!  

  

Het bestuur van de Stichting Dorpsbelangen Schardam,  

Jan Willem Tellegen, Marga Kuperus, Kasper Abcouwer, Alfons Jansen en Cas Zechner.  
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