Openbare vergadering Dorpsraad Warder 3 december 2012 locatie Oude School Warder
Aanwezig: Maarten Benjamins, Jos van Gastel, Hans Hellingman, Jan de Hollander, Wim
Schoenmaker, Tiddo Valk, Wim Schoenmaker.
Afmelding: Jaap Visser, A.Middelbeek (raadslid GBZ)
Overige aanwezigen: Maarten Hellingman, Gerrit Kout, Frans Visser (raadslid ZvA)
Opening:
M. opent de vergadering met een toelichting waarom er een mooi bord in zijn tuin staat.
Als dorpsraad hoeven wij ons nog geen zorgen te maken over een naderend afscheid van
hem. (geruststellende gedachte)
Wel hebben wij afscheid genomen van onze secretaris Hans Hellingman.
Gelukkig blijft hij voor de dorpsraad behouden als lid.
Als dank voor de gedane arbeid als secretaris werd hem door M. een lekkere banketletter
overhandigt waar H. met zijn gezin nog van kan genieten.
Notulen maandag 22 oktober 2012:
Aanpassing tekst;
Vergadering was 22 oktober i.p.v. de 23e
Tiddo was wel aanwezig.
Compensatie uitbouw Almere zal plaats vinden elders in het Markermeer
Wethouder Hans Schütt houdt zich bezig met de dijkverzwaring
Probleem van Warder 81 moet Warder 52 zijn
Aanpassing van de notulen is door W. gedaan.
T.a.v. ontsluiting Waterrijk is nog geen verzoek gedaan a.d. dorpsraad om mee te denken
aan een goede oplossing. Uit telefonisch contact met dorpsraad Oosthuizen bleek dat zij ook
nog niet opgeroepen waren voor overleg.
Vlgs. F.Visser is er vertraging opgetreden, wel blijkt uit alles, dat afsluiten Warder niet in
beeld is gezien de daaraan gekoppelde hoge kosten.
W. blijft het volgen.
PWN is via mail en telefoon bestookt door W. om tot een deal te komen voor een collectieve

verplaatsing van watermeters van buiten naar binnen.
PWN blijft het standpunt huldigen dat zij niet afwijken van hun standpunt dat iedere
afsluiting als individu behandelt wordt dus geen kortingen op een collectieve uitvoering.
Dorpsraad besluit om het standpunt van PWN met tegenzin te respecteren.
M.Hellingman merkt op dat, na de bomenkap aan de Westerweg in 2013, daar geen
herbeplanting zal plaats vinden veroorzaakt door bescherming gebied weidevogels.
De mening van G.Kout, dat het dan wel een kaal gebied wordt en voor fietsers naar de N247
nog onplezieriger, wordt door meerdere aanwezigen gedeeld.
Voorlopig even voor kennisgeving aannemen.
Ingekomen stukken
Mailing Rob van Gerve inzake Dorpsvisie en vereniging kleine kernen
Nieuwsbrief Markermeer
Dijkverzwaring/Markermeer:
Op dit moment is er nog geen concrete visie hoe de verdere uitvoering van de dijkverzwaring
zal plaats vinden. Wel wordt voor Warder gekeken naar een binnendijkse oplossing d.m.v.
een verhoogde weg vanaf Neefjes naar de Badhuisweg.
F.Visser vermeld dat de Rraam plannen in een verder gevorderd stadium zijn (ecologisch
plan). Vlgs. j. de Hollander wordt er ook gedacht aan eilandjes met luxe woningen.
Kortom niets concreet dus verdere ontwikkelingen afwachten.
Plattelandskernen
Vergadering is van mening dat het verstandig is om ons hierbij aan te sluiten.
W. zal contact opnemen.
Dorpsvisie 2013
Voorlopig laten rusten
Vergaderschema 2013
Vastgesteld zoals hieronder aangegeven.
Jaarvergadering 2013
Jaarvergadering wordt vastgesteld op 25 februari 2013.

Tiddo en Maarten stellen zich beschikbaar voor de vormgeving van die avond.

Rondvraag
P.Visser schetst nog even de situatie rond de herstructurering Kerkbuurt
Overlevingskans van de vrijheidsboom wordt zorgelijk.
Parkeer problemen ontstaan door het ontbreken van belijning.
Ook de draairuimte a/h einde van de parkeerplaatsen wordt door passanten bezet.
Slootverontreiniging achter het kerkhof verloopt moeizaam door het niet helder
zijn wiens verantwoordelijkheid dit is, Gemeente of Waterschap.
Conclusie van de vergadering, het door Piet genoemde, is vooralsnog een zaak van
SCEW met Gemeente en/of andere direct betrokken partijen.
Dorpsraad heeft voorlopig een luisterend oor.
Officiële opening van het dorpshuis ergens in 2013 vlgs. PV

Hans H. vraagt aandacht voor penibele situatie van Crea-Kids.
Een bijdrage uit de middelen van de Dorpsraad werd afgewezen.

Wim. Uitslag Top dorpen nog niet bekend.

Tiddo V. vraagt zich af waar de snelheidspaal, geplaatst bij G.Kout, voor diende.
Uiteraard diende hij om snelheidbeperking te bevorderen, maar de gekozen plek
was o.i. niet logisch. Dorpsraad is niet van het gebeuren op de hoogte gebracht dus
onderneemt ook geen verdere actie.

Maarten B. geeft aan druk bezig te zijn met het beleid van de WMO.
Wel is duidelijk dat, hoe het beleid de komende jaren moet worden, er nog uitgebreid met

diverse partijen gesproken moet worden. Maarten blijft ons informeren.

Actielijst;
Overdracht secretariaat

Hans/Wim

Situatie Kerkbuurt

Piet V.

Plattelandskernen

Wim

Vormgeving jaarverg. 25-2-2013

Tiddo/Maarten

Ontsluiting Waterrijk

Wim

Nieuwe bestuursleden

Allen

Vergaderschema 2013
14 januari

12 augustus

25 februari (jaarvergadering)

23 september

8 april

4 november

20 mei

16 december

1 juli

Volgende vergadering maandag 14 januari 2013 20.30 uur Oude School Warder

