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Openbare vergadering Dorpsraad Warder, 12 januari 2015
Locatie "Oude School" Warder 128
Notulen
Aanwezig
Jos van Gastel,Ida Koning, Jan de Hollander, Wim Schoenmaker, Tiddo Valk
Piet Visser namens de Dorpsraad.
André Middelbeek (ZB).
Afwezig
Bert van Hoogenhuyze m.k.
Hans Hellingman ( vvd) m.k.
Opening
Jos opent de vergadering
Notulen vergadering 6 oktober 2014
Dirk Dijkshoorn (ZB) was op de vergadering aanwezig maar was niet vermeld.
Verder geen opmerkingen.
Ingekomen stukken
Algemeen schrijven gemeente Zeevang over deelname aan het Burgernet.
Dorpsraad onderschrijft het belang van deelname.
Via Ina Bouwman meldnummers ontvangen in geval van botulisme.
Nummers worden op de website van de dorpsraad geplaatst.
Algemeen schrijven van HHNK over de bomenkap Westerweg.
Inmiddels is ca. 50 % gekapt en vervangen, overige bomen over enkele jaren.
Greetje Snoek wijst, middels een folder, over stralingsgevaar van draadloze
communicatiemiddelen.
Dorpsraad onderkent de gevaren, maar zal daar geen verder actie in
ondernemen.
HHNK meldt ons, mede door een gezamenlijke druk van Greetje Snoek en
dorpsraad, dat de Warderweg wordt aangepakt voor zogenaamd groot
onderhoud. Dit zal na de bouwvakvakantie gaan plaats vinden.
Westerweg wordt bekeken of herstel via een alternatieve methode kan plaats

vinden.
Bemoedigend resultaat mede dankzij ook de inzet van Greetje Snoek.
Bericht van AED Zeevang waarin uitleg over de te verwachten financiële
tekorten wegens het deels terugdraaien van subsidies.
Inmiddels via de NNC en het wandelgangencircuit vernomen dat de subsidie
grotendeels weer beschikbaar komt. E.e.a. in de komende raadsvergadering
te besluiten.
Vergadering dorpsraden Zeevang te Oosthuizen 15 januari a.s.
Wim S. zal de vergadering bijwonen.
Door Warder zijn een 7-tal bespreekpunten ingebracht.
Voor Warder is het van groot belang dat in Zeevang een krachtig dorpsraden
overkoepeld bestuur samengesteld wordt, wat een gelijkwaardig gesprekspartner
kan zijn in de nieuwe gemeente voor zowel bevolking als gemeentebestuurders.
Dijkversterking/Luwtemaatregelen
Dijkversterking zijn diverse groepen bezig en hebben contacten HHNK.
Dorpsraad neemt deel, voor zover het Zeevang betreft, deel aan de meetings met
HHNK.
Luwtemaatregelen is feitelijk een gelopen koers.
Gekozen is voor de Archipel variant.
Wij volgen de ontwikkelingen, gezien de kostenraming en het huidig
beschikbaar budget zal de voortgang beperkt zijn.
29 jan. a.s. is er weer een vergadering in Motel Katwoude. Wim S zal daar
aanwezig zijn als vervanger van Jos (vak).
2 Febr. vergadering met dijkbewoners en HHNK Jos en Wim zullen aanwezig
zijn.
Dorpsvisie
Wordt ingebracht bij de vergadering van dorpsraden om te komen tot een
gezamenlijke visie.
Rondvraag
Het gezamenlijke etentje (eigen kosten) vindt plaats op 6 februari a.s.
De jaarvergadering is gepland op 30 maart a.s.
Er wordt geen specifieke inhoud aangegeven, tenzij er de komende tijd ontwikkelingen zijn die wij in een jaarvergadering kunnen plaatsen.
Sluiting
Jos sluit de vergadering 21.30 uur, met dank aan eenieder voor zijn/haar
inbreng.

Vergaderschema 2015
23 februari
24 augustus
30 maart (jaarverg.)
5 oktober
11 mei
16 november
22 juni
11 januari 2016
Actiepunten
Wim S
Allen
Wim S
Jos v G/Wim S
Dorpsraden Zeevang
Dorpsraden Zeevang

Info smiley
Knelpunten HHNK/Waterbeheer
Plaatsing zendmast
Botulisme/Waterloop
Fietstunnel Beemsterbrug
Jongerenbeleid

Warder, 13 januari 2015
Wim Schoenmaker (secr.)

