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Openbare vergadering Dorpsraad Warder 14 januari 2013 locatie "Oude School" Warder
NOTULEN
Aanwezig:
Maarten Benjamins, Jos van Gastel, Hans Hellingman, Wim Schoenmaker, Piet Visser, Jaap Visser.
Dirk Dijkshoorn namens Z.A.
Afwezig:
Tiddo Valk met kennisgeving
Jan den Hollander i.v.m. geen melding ontvangen van vergadering
Yvonne Jonkman met kennisgeving
Maarten Hellingman met kennisgeving.
Opening:
Maarten B.
Ingekomen stukken:
Mail dorpsraad Oosthuizen, zij hebben nog geen info m.b.t. ontsluiting Waterrijk.
Mailing van Meo, stichting tot doel ondersteuning bieden op mediagebied aan
buurtverenigingen. Geen optie voor ons.
Uitnodiging voor nieuwjaarsreceptie van gemeente Zeevang.
Info via de huis aan huisbladen:
10 december info avond planvorming project N244-A7.
Afwijzing bezwaar Beemster/Purmerend, tegen aanwijzing Zeevang als Europees Natura 2000 gebied,
door Raad van State.
Dijkverzwaring:
24 Januari is er een bijeenkomst in het gemeentehuis van Hoorn, waarin de gemeenteraad Hoorn bijgepraat
wordt over de stand van zaken m.b.t. de dijkverzwaring.
Volgens Dirk Dijkshoorn wordt het budget aanzienlijk naar beneden bijgesteld, waardoor er toch gekeken
wordt naar buitendijkse oplossingen.
Vereniging van Kleine kernen:
Aanvraag voor het lidmaatschap is uitgegaan.
Burgernet:
Vergadering is akkoord met aansluiten van de gemeente op het Burgernet.
Wim neemt contact op met dorpsraad Kwadijk. Kwadijk neemt contact op met gemeente namens de
gezamenlijke dorpsraden.
Vergaderschema:
Datum 20 mei wordt aangepast naar 27 mei.
Jaarvergadering 25 februari 2013:
Maarten B. en Tiddo V. verzorgen de inhoud van de vergadering.
Melding van de jaarvergadering doen wij dit jaar via de pagina Informatie Zeevang van de Polder Expresse
week 18 februari 2013.
Wateroverlast Warderweg:
Samen met Piet V. heeft Wim S. zich sterk gemaakt om de wateroverlast op de Warderweg te beperken.

In overleg met dhr. Wardenaar van T.D.Zeevang is afgesproken dat op knelpunten in Warder, door de gemeente
een afvoer gemaakt wordt op het oppervlaktewater en waarnodig gebruik gemaakt wordt van kolkputten.
Uitvoering zal plaats vinden vanaf wk 2 2013 (vorstafhankelijk)
Rondvraag:
Piet V. vraagt Dirk Dijkshoorn, hoe zijn ervaring is met gemeentelijk toezicht op uitvoerende werkzaamheden.
Dijkshoorn heeft positieve ervaringen.
Jaap Visser geeft te kennen, in het komend half jaar af te willen treden als dorpsraadlid.
Vergadering heeft begrip voor zijn besluit.
Maarten B. sluit de vergadering 21.45 uur
Volgende vergadering JAARVERGADERING 25 februari 2013
Actielijst:
Hans H. weer plaatsen op de lijst KvK
Invulling jaarvergadering
Situatie Kerkebuurt
Wateroverlast Warderweg
Werving bestuursleden
Vergaderschema 2013
15april
27 mei
1 juli

Jos
Maarten/Tiddo
Piet V.
Wim S.
Allen

12 augustus
23 september
4 november
16 december

