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Openbare vergadering Dorpsraad Warder, 11 november 2013
Locatie "Oude School" Warder 128
Notulen
Aanwezig:
Jan de Hollander, Hans Hellingman, Wim Schoenmaker, Piet Visser,
Frans Visser (ZA), Maarten Hellingman (inw.)
Afwezig:
Jos van Gastel, Tiddo Valk, beiden met kennisgeving.
Opening:
Wim S. hanteert de voorzittershamer en heet allen welkom,
in het bijzonder Bert Hoogenhuyze als nieuw dorpsraadlid.
Notulen vergadering 23 september 2013:
Geen opmerkingen
Ingekomen stukken:
Mail dhr. A.Snieders i.v.m. slechte ontvangst mobiele telefoon e.d.
Hierop is door WS gereageerd naar betrokkenen dat, na navraag bij
gem. Zeevang naar de status van plaatsing zendermast KPN bij de Klemweg,
de verwachting van Zeevang is dat de zendermast binnenkort geplaatst
wordt. Vergunning is nl. afgegeven.
Brief AED Zeevang met de vraag waarom Warder geen deel uitmaakt
van de trainingen.
Wim S. heeft daarop contact opgenomen met EHBO-Warder (A.Arzoni)
welke groep het AED project voor Warder regelt. Zij neemt contact op met
dhr. Vierveijzer AED projectgroep om een en ander te verduidelijken.
Mail Rob van Gerve en buurtgenoten i.z. het antwoord van gem. Zeevang
op zijn verzoek voor verkeerbelemmerende maatregelen Warder 103 t/m 108.
Vergadering kon zich vinden in de brief van Zeevang waarin gesteld werd
dat 2014 Veilig Verkeer Nederland met een landelijke actie komt thema SNELHEID
en zullen er in de kernen snelheidmetingen verricht worden.
Wim S. zal Rob van Gerve en buurtgenoten, ons standpunt kenbaar maken.
Wel zullen wij nog contact opnemen met D.Knip, directeur basisschool Warder,
of hij ouders die kinderen naar school brengen/ halen kan wijzen op correct
rijgedrag, dit is n.l. o.i. een groep die zich moeilijk aan de toegestane snelheid
kan houden.
Uitnodiging ontvangen van het Plattelandsparlement voor het bijwonen van een
vergadering te Lunteren op 16 november a.s.

Dorpsraad is niet aanwezig, ziet het verslag van de bijeenkomst tegemoet.
Uitnodiging van VvKk voor bijeenkomst te Obdam thema "Zo maak je een
dorpsvisie".
Wim S. zal waarschijnlijk de bijeenkomst bezoeken.
Verslag dorpsraden te Hobrede 3 oktober 2013
Verslag is aan leden verstrekt via de mail.
Er zijn geen opmerkingen.
Verslag vergadering dorpsraden met gemeente Zeevang 10 oktober 2013
Verslag is aan de leden verstrekt via de mail
Op het verslag zijn geen opmerkingen.
Herindelingsontwerp fusie Zeevang/Edam Volendam
Zoals eerder afgesproken is er een commissie samengesteld uit 1 persoon uit
alle kernen, die zich buigen over de fusie en in contact zijn met de stuurgroep
samengesteld uit raadsleden van Zeevang/Edam Volendam.
Het herindelingsontwerp wordt door de dorpsraadsleden doorgelezen.
De kanttekeningen die hierbij ontstaan worden vóór 21 november a.s. bij
Wim S. ingebracht, zodat deze in de komende fusieclub bijeenkomst ingebracht
kunnen worden.
Op het eerder naar de leden verzonden verslag van de fusieclub tekende Hans Hellingman bezwaar aan tegen de stelling, dat het samengaan van Zeevang Anders en GBZ een
een belangrijke rol kan spelen voor de kleine kernen in de komende fusie.
Wim S zal dit meenemen naar de fusieclub, uiteraard is de doelstelling van dit clubje om
volledig politiek onafhankelijk te opereren zoals het ook de dorpsraden betaamt.
Structuurvisie presentatie gemeente Zeevang 4 november 2013
De structuurvisie Zeevang 2040 is 4 november jl. gepresenteerd.
Wij hebben 2 extra exemplaren opgehaald welke aan de leden ter bestudering
aangeboden worden.
De roulering is als volgt:
Jos v.Gastel naar J. de Hollander
Bert H., naar Piet Visser, Tiddo V.
Hans H. en Wim S. zijn reeds in het bezit van het stuk.
Uiterlijk 1 december graag de op en/of aanmerkingen terug te koppelen naar Wim S.
De vergadering was het erover eens dat het Herindelingsontwerp en de Structuurvisie
met elkaar in verband staan, zodat Wim S. als vertegenwoordiger van Warder in het fusieclubje ook de vertegenwoordiger zal zijn in het groepje van kernvertegenwoordigers die
zich bezig houden met de Structuurvisie.

Actiepunten
Westerweg: HHschap heeft aangegeven dat het onderhoud van de Westerweg niet voor
2020 op de agenda staat.
Vergadering acht dit niet acceptabel, Wim S. neemt contact op met HHschap.
De bomenkap en mogelijke aanplant van knotwilgen hangt af van het nog uit te brengen
vleermuizenrapport.

Warder 190:
HHschap heeft contact opgenomen met Jos v.G, herstel zal plaats vinden vroeg voorjaar
2014.
N247 toestaan landbouwverkeer
In de raadsvergadering van 12 november jl. heeft wethouder aangegeven dat de
provincie december a.s. kenbaar maakt of hier toestemming voor gegeven wordt.
Rondvraag
Piet Visser meldt dat SCEW een aanvraag ingediend heef voor subsidie t.b.v. straatwerk.
De aanvraag is afgewezen maar gezien subsidieverstrekking aan andere kernen meent hij
wel aanspraak op subsidie te kunnen maken.
Vergadering is van mening dat dit voor alsnog een zaak is tussen SCEW en gemeente waar
de dorpsraad geen deel in heeft.
Hans Hellingman geeft aan voorlopig zitting te nemen in het groepje van dorpskernen wat
zich bezig houdt met Verkeer Zeevang.
Het aan de leden verstrekte vergaderschema 2014 wordt met een aanpassing aangenomen.
Het schema is wel onder voorbehoud i.v.m. een beheerderwisseling, mogelijk kan dat nog
gevolgen hebben.
Wim S. meldt dat door verhuizing van Maarten Benjamins een vacature is ontstaan in de
WMO raad. Uit de aanwezigen is nog niemand opgestaan die zich geroepen voelt deze taak
over te nemen. Wim S. schuift dit punt naar de volgende vergadering.
Sluiting vergadering.
Actiepunten
Wim S
Allen
Allen
Wim S.
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Wim S
Allen

Brief naar R.van Gerve en buurtgenoten i.z. Warder 103/108
Op/of aanmerkingen Herindelingsontwerp
Op/of aanmerkingen Structuurvisie Zeevang 2040
Brief HHschap onderhoud Westerweg
Scherp houden landbouwverkeer N247
Contact met gemeente wanneer snelheidsmetingen plaats vinden in 2014
Invulling vacature WMO raad

Vergaderschema 2014 (voorlopig)
2013
16 december
2014
25 augustus
27 januari
6 oktober
10 maart
17 november
14 april
12 januari 2015
26 mei
7 juli
Warder, 14 november 2013
Dorpsraad WARDER
W. Schoenmaker (secr.)

