
 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder 15 april 2013  

Locatie "Oude School"  Warder 

 

Notulen 

 

Aanwezig: 

Maarten Benjamins, Hans Hellingman, Jan den Hollander, Jaap Visser, Piet Visser, 

Tiddo Valk, Wim Schoenmaker, Hans Schütt (weth.ZA), Frans Visser (ZA), Kajo Eggers (inw., 

Maarten Hellingman (inw.), Piet de Hoop (inw.), M.Wouda (inw.) 

 

Afwezig: 

Jos van Gastel met kennisgeving. 

Idem Y. Jonkman, A.Waaksma, A. Middelbeek, D. Dijkshoorn. 

 

Opening: 

Maarten B. 

 

Ingekomen stukken: 

Mail Rob van Gerve benadrukt de belangrijke functie die de dorpsraad kan bekleden 

binnen de kern Warder, 

Brief wordt door allen onderschreven. 

Mailing communicatienetwerk van H.Leloup,  K.Eggers, P.de Hoop. 

Bericht VvKkNH met info inloggegevens. 

Bericht naar leden verzonden.  

Uitnodiging VvKkNH voor ledenvergadering en hoofdthema kleine scholen. 

Mail J. de Boer verkeersoverlast Warderbrug. 

Uitnodiging gem. Zeevang voor info-avond waterhuishouding Zeevang. 

Brief gem. Zeevang inzake nieuw subsidiebeleid. 

Info gemeente m.b.t. de voortgaande fusiebesprekingen. 

Uitnodiging jaarvergadering Middelie 

Documentatie van Zeevang voor deelname a/h Burgernet. 

Mailinfo van D.Dijkshoorn dat de omgevingsvergunning verleend is voor  

de luwtestructuur Warder. 

Documentatie van Sociale Hygiëne op werkplek, vergaderruimtes, horeca. 

Voor ons n.v.t. 

 

Burgernet 

Ontvangen van gemeente informatie m.b.t.  het Burgernet. 

Gemeente verzoekt de dorpsraden actief het gebruik van Burgernet te bevorderen 

in Zeevang. Hiervoor zijn deelname formulieren uitgereikt. 

Ook dorpsraad Warder zal zich hiervoor inzetten. 

 

V.v.k.K. 

De uitnodiging om deel te nemen aan een vergadering in H.H.Waard met als 

thema "het sluiten van scholen met minder dan 100 leerlingen" zal bezocht 

worden door Piet V. en Wim S. 

 

Verkeersoverlast brug Warder 1 

De inhoud van de ingezonden brief door dhr. J.de Boer wordt onderkend als 

 een probleemsituatie. 

In afwachting van het onderhoud tussen dhr. de Boer en een vertegenwoordiger 
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van het H.H.raadschap, en de uitkomst van dat gesprek, zal de Dorpsraad 

zich  beraden of er een bemiddelingspoging aangewend moet worden om 

tot een passende oplossing te komen.  

 

Communicatienetwerk 

Wim S. licht toe dat het niet juist was dat de brief van M.Wouda als brief van de  

Dorpsraad in de Warder Gouw geplaatst was. 

Afspraak met de redactie is dat uitsluitend informatie door de Dorpsraad verstrekt 

namens de Dorpsraad geplaatst mag worden. 

Uit de oproep, om zich te melden als er problemen ondervonden werden met het 

netwerk, hebben zich 3 personen gemeld t.w. H.Leloup, K.Eggers, M. Wouda en 

P. de Hoop.M.Wouda licht het probleem in de vergadering toe. 

Aanwezige wethouder Schütt komt met het, hopelijk, verlossende bericht dat er 

waarschijnlijk een steunzender geplaatst wordt op de Klemweg bij Middelie. 

Hierover zal hij de Dorpsraad nader informeren. 

 

Informatieavond bebouwing-en grondwateronderzoek 

De door de gemeente geplande avond op 25 april kan door een ieder bezocht worden. 

Of er een taak voor de Dorpsraad uit voort vloeit zal t.z.t. blijken. 

 

Luwtestructuur  Warder 

Volgens bericht van D.Dijkshoorn (ZA) is vergunning verleend voor de luwtestruc- 

turen in Warder. 

H.Schütt geeft een uitgebreide uiteenzetting over het overleg wat al tijden gevoerd 

wordt over de invulling van het dijkverzwaring traject en de invulling van het slib 

probleem. 

In kort het op het volgende neer; 

Dijkverzwaring traject Hoorn-Amsterdam  zal grotendeels buitendijks uitgevoerd 

worden. Warder zwembad en reddingsbrigade blijven intact. 

Wel wordt de betrokken gemeentes gevraagd mee te denken in een creatieve (goed 

kope) oplossing voor de zo efficiënt mogelijke uitvoering. Denk aan fietspad en/of 

wandelpad, autoweg. 

T.a.v. het Markermeer zijn de problemen c.q. tegenstellingen complexer, mede gezien 

het feit dat er buiten de overheidspartijen ook private partijen zich mengen in de strijd. 

Om de, in de ogen van Zeevang, zorgelijke ontwikkelingen m.b.t. de invulling van 

onze kant van het Markermeer onder aandacht te brengen van de politiek heeft gede- 

puteerde Talsma kennis genomen van de situatie en zal 25 mei a.s. een Kamercommissie 

op verzoek van het "Tolhuusberaad" voorgelicht worden over de situatie. 

 

Actielijst: 

Hans H. staat weer op de lijst K.v.K. 

Invulling jaarvergadering door Maarten/Tiddo ingevuld. 

Situatie Kerkbuurt nadert zijn voltooiing vlgs, Piet V, 

Wateroverlast Warder, vóór 15 mei moet leegstaande woning Klinkenberg 

gesloopt zijn waarna het terrein door Klinkenberg zo aangepast wordt dat er 

geen wateroverlast meer zal zijn. Hiervoor krijgt Klinkenberg het voordeel van de  

twijfel, indien anders blijkt zal TD Zeevang het oppakken. 

Voor overige punten met wateroverlast houden wij contact met TD Zeevang om, 

waarnodig, passende maatregelen te treffen. 

Werving bestuursleden wordt nu wel dringend gewenst, door het terugtreden van Jaap V. 

 en mogelijk t.z.t. Maarten B. is aanvulling zeer noodzakelijk. 

 

Rondvraag: 

Kajo E.: Kan er iets gedaan worden aan de verpaupering van pand 81 en de overlast van 

zwerfdieren ter plekke. 

In de jaarvergadering van 25 febr. j.l. is er al overleg geweest met burgem. K.Heerschop. 

Voorlopig ligt de verantwoordelijkheid bij de huidige eigenaar w.b.v. Ymere. 

Uiteraard volgen wij als dorpsraad nauwlettend de ontwikkelingen en zullen, als de overlast 

bezwaarlijk wordt, onze stem laten horen bij w.b.v. en gemeente. 

 



 

 

Jaap V.: Vraagt of er kennis genomen is van het stuk in de N.R.C. m.b.t. het sluiten 

van scholen met minder dan 100 kinderen. 

Dorpsraad is aanwezig op de komende vergadering van V.v.k.K. welke juist gaat over 

dit onderwerp. 

H.Schutt: Warder 52 blijft een hekel onderwerp. Er bieden zich enkele mogelijkheden 

aan, maar het blijft uiteindelijk een verantwoordelijkheid van bewoner en zijn participanten 

om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. 

Jan den H.: Vraagt vergadering of zij hem groen licht geven om zelf contact te leggen 

met het H.H.raadschap om de kwaliteit van de weg lang de IJsselmeerdijk te verbeteren. 

Vergadering heeft geen enkel bezwaar. 

Maarten H.: Vraagt aandacht voor een in-en uitvoegstrook op de kruising N247-Westerweg. 

Tevens, om zwaar landbouw verkeer uit Oosthuizen te weren, zou het logisch zijn om dit 

verkeer vanaf  Westerweg/Zesstedenweg te leiden via de N247 naar rotonde in Oosthuizen. 

Wim S. doet onderzoek bij gemeente en provincie naar de mogelijkheden van beide opties. 

 

Sluiting 

 

Actielijst: 

Kerkbuurt   Piet V. 

Wateroverlast Warder  Wim S. 

Werving bestuursleden  Allen 

IJsselmeerdijk   Jan den H. 

Vergadering V.v.K.k  Piet V./Wim S. 

Communicatienetwerk  Wim S. 

Kruising N247-Westerweg Wim S. 

Vergadering Dorpsraden Zeevang  Wim S. 

 

Vergaderschema: 

27 mei   23 september 

1   juli   4   november 

12 augustus  16 december 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


