
            

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder, 16 december 2013 

Locatie "Oude School" Warder 128 

 

Notulen 

 

Aanwezig 

Jos van Gastel, Hans Hellingman, Jan de Hollander, Bert Hoogenhuyze, 

Wim Schoenmaker, Tiddo Valk, Piet Visser. 

André Middelbeek (ZB), Frans Visser (ZB), mevr. M.Gullikers (inw.),  

M.Hellingman (inw.). 

 

Afwezig 

Ida Koning, Yvonne Jonkman (P.vd A), beiden met kennisgeving. 

 

Opening 

Jos van G. opent de vergadering. 

 

Notulen vergadering 11 november 2013 

Piet V. vraagt aan F. Visser (ZB) hoe de visie is van ZB op zijn vraag, 

namens SCEW, voor een bijdrage aan de herbestrating van het pad naast 

de "Oude School". Advies is nog een keer bespreken met weth. Schütt. 

Verder geen opmerkingen. 

 

Ingekomen stukken 

Uitnodiging van "Samen meer bereiken" voor vergadering met het doel 

betrekken van mensen met een beperking in de activiteiten van de vereniging. 

Dorpsraad is niet op de uitnodiging ingegaan omdat de beoogde doelstelling 

niet op de Dorpsraad toepasbaar is. 

 

Verzoek WMO raad om de vrijgekomen positie, door verhuizing van M. Ben- 

jamins vacant, in te vullen. 

Inmiddels heeft Ida Koning namens onze Dorpsraad de post ingevuld. 

 

Ontvangen van VvKk impressie van  bijeenkomst van het Landelijk Parlement. 

 Impressie reeds doorgezonden naar onze leden. 

 

 
 Stichting Dorpsraad Warder  
 

Akte van oprichting d.d.-13-10-2005 

K.v.K nummer  372121037 

 

Secretariaat : Warder 98, 1473 PE  Warder 

E-mail  :  info@dorpsraadwarder.nl                     



Via Hans Hellingman (Hist.ver.Warder) mail ontvangen van dhr. T.Greuter en 

dhr. W.Hooijberg m.b.t. de afsluiting van watergangen in het gebied Zeevang-

Oost. 

3b Op de agenda. 

 

Luwtemaatregelen 

Jos van G. geeft een toelichting wat op dit moment de stand van zaken is. 

Op de laatste vergadering, die door hem bezocht is, lijkt er een kentering te  

komen in de tot dan toe gehanteerde visie. De ontstane gedachte beantwoord 

meer de visie van de Markermeer gemeentes. 

22 Januari a.s. zal er waarschijnlijk meer bekend worden. 

Jan de Hollander spreekt zijn waardering uit voor de inzet van Jos m.b.t. dit 

dossier. Ook spreekt hij de wens uit dat het beoogde fietspad niet op de dijk 

maar in de voor onder dijk  aangelegd moet worden. 

Dit punt zal meegenomen worden in de discussie. 

 

Afsluiting watergangen Zeevang-Oost 

De mail van Greuter/Hooijberg geeft aan dat de IJe deels afgesloten wordt. 

Dit kan problemen opgaan leveren voor zowel de agrariërs als de recreanten 

(schaatsers,varende recreanten). 

Uiteraard is er een voorlichtingsavond geweest waar iedereen kennis heeft 

kunnen nemen van de plannen. Helaas is bij de meesten van ons de gevolgen 

van deze plannen niet door gedrongen. 

De mail van beide heren is naar alle betrokken instanties gezonden en ook de 

media is geïnformeerd. Besloten is te wachten op reacties op de gezonden brief. 

W.Hooyberg zal de Dorpsraad via Wim S. informeren. 

 

Verslag werkgroep Fusie 

Het verslag van de vergadering van 2 december is aan de leden verstrekt. 

Hier zijn verder geen op of aanmerkingen op. 

15 Januari a.s. is een afspraak gemaakt met  burgem. K.Heerschop en de 

fusiegroep om elkaar te informeren over de huidige stand van zaken. 

 

Verslag werkgroep Verkeer 
Hans H., als dorpsraad vertegenwoordiger in deze club, geeft aan dat er nog 

geen overleg geweest is. Dit gaat wel op korte termijn plaats vinden. 

 

Structuurvisie 

Allen hebben kennis kunnen nemen van het ontwerp Structuurvisie Zeevang 

2040. Vergadering had geen opmerkingen  over de inhoud van het stuk. 

Onderkend werd uiteraard dat het stuk een leidraad is naar 2040 en niet meer 

dan dat. 

Ongetwijfeld zullen er aanpassingen plaats vinden, maar het is een hanteerbaar 



goed leesbaar stuk geworden.17 December komt het stuk in de raad en zullen er 

mogelijk nog aanpassingen aangebracht worden, waarna de definitieve versie 

uitgebracht wordt. 

Op de vraag hoe dit met Edam-Volendam opgenomen wordt is het antwoord dat 

landelijk iedere gemeente een structuurvisie dient te hebben. 

Zeevang en Edam-Volendam hebben beiden een structuurvisie opgesteld. 

In het traject naar de fusie zullen beide visies naast elkaar gelegd worden, 

waaruit een gezamenlijke visie ontwikkeld zal worden. 

 

Vaststelling vergaderschema 2014 

 Allen kunnen akkoord gaan met het schema  zoals genoemd in de notulen 

van 11 november 2013. 

 

Jaarvergadering 

Jaarvergadering is vastgesteld op 10 maart 2014. 

Jos v. G., Jan de H., en Bert H. zullen de avond vorm geven. 

 

Rondvraag 

Bert H. oppert een mogelijkheid voor dorp breed  kijken naar het gezamenlijk 

plaatsen van zonne panelen. 

Wim S. Nieuwjaarreceptie gemeentehuis Oosthuizen 6 jan. a.s. 

 

Sluiting 

 

Actiepunten 

Wim S  Snelheidbeperkende maatregelen overleg gemeente   

Wim S  Overleg HHschap bomen en weg Westerweg 

Wim S  Landbouwverkeer N247 

Jos,Jan,Bert  Invulling jaarvergadering 10 maart 

Ida   WMO 

 

Vergaderschema 2014 

27 januari   25 augustus 

10 maart (jaarverg) 6   oktober 

14 april   17 november 

26 mei   12 januari 2015 

7   juli 

 

Warder, 18 december 2013 

dorpsraad Warder 

W.Schoenmaker (secr.)     

 


