
                   

 

        

Openbare vergadering Dorpsraad Warder, 12 augustus 2013 

Locatie "Oude School" Warder 128 

 

Notulen 
 

Aanwezig    
Maarten Benjamins, Jos van Gastel, Hans Hellingman, Wim Schoenmaker, Piet Visser. 

 

Afwezig 
Jan de Hollander, Tiddo Valk. 

D. Dijkshoorn (ZA), F. Visser (ZA) 

Allen met kennisgeving. 

 

Ingekomen stukken 

Mail inwoners Warder 103 t/m 108 i.z. verkeersremmende maatregelen. 

Wordt als punt 3a in de agenda opgenomen. 

Brief gemeente Zeevang waarin akkoord gegaan wordt met de subsidieverlening over 2012. 

Uitnodiging van Bewijskracht m.b.t. de WMO. 

Maarten B. zet zich hiervoor in. 

 

Verkeerremmende maatregelen Warder 103 t/m 108 

Vergadering heeft kennis genomen van de brief die door de bewoners gezonden is naar de 

gemeente. Jammer is, dat de bewoners zich niet gemeld hebben bij de dorpsraad met dit probleem.  

De overlast van te hard rijdend verkeer is iets waar het hele dorp mee geconfronteerd 

wordt. Samen met de dorpsraad had er o.i. een breder draagvlak gecreëerd kunnen worden. 

Besloten wordt dat Maarten B. een passend antwoord naar R. van Gerve zal sturen. 

 

Uitnodiging overleg Dorpsraden Zeevang/Gem. Zeevang 10-10-2013 19.30 uur Gemeentehuis. 

Hans H. en Wim S zullen Warder vertegenwoordigen. Jos v.G. is beschikbaar indien één van beiden 

niet kan. 

 

Zonnehoekfonds 

Over het verdwenen Zonnehoekfonds heeft Gemeente Zeevang toegezegd onderzoek te doen naar 

de teloorgang van het fonds. Hierover worden in het najaar de gemeenteraad en betrokken partijen ingelicht.         

 

Rondvraag 

Jos v. G.: Wegkant perceel 187-189 is hoogteverschil ontstaan tussen berm en weg na de PWN werk- 

zaamheden. Toegezegd was dat PWN alles in oorspronkelijke staat zou terugbrengen. 

25 Sept. zal Jos weer een vergadering bijwonen in Hoorn Oostereiland m.b.t. de Luwtemaatregelen   

 

Hans H.: Wandeltraject over de IJsselmeerdijk door het hoge gras moeilijk begaanbaar. 

Ook brengt hij verslag uit van de voorlichtingavond over de dijkversterking van 5 juni jl. 

De versterking zal binnendijks uitgevoerd worden met behulp van een damwandconstructie. 

Hierdoor kunnen de woningen van o.a. Koekkoek en van Lent gespaard blijven. 

 

Maarten B.: Maarten geeft aan dat 23 september helaas zijn laatste vergadering zal zijn i.v.m. zijn verhuizing 

naar elders.  

 

Sluiting 
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Actielijst 

Kerkbuurt Piet V.  Project zoals ontworpen vrijwel geklaard 

HHschap  Allen.   De punten zoals in het voorjaar besproken zijn vrijwel afgerond. 

Werving bestuur Allen 

Wateroverlast 39 Wim S  Gemeente heeft inmiddels voorzieningen getroffen vlgs. afspraak. 

N247/Westerweg Wim S  Wordt doorgeschoven naar 2016 i.v.m. herinrichting/onderhoud N247 

                 In de raadsvergadering van dinsdag 10-9-2013 gaf weth. Habold aan dat 

                 het binnenkort toegestaan wordt dat landbouwverkeer vanaf boerderij Helling- 

                man t/m rotonde Oosthuizen via de N247 mag rijden. 

Slootvervuiling  school Wim S. 

Vergaderpunten voor 

overleg met gemeente Allen 

Warder 103/108  MaartenB. 

M. Koopmans  Maarten B 

 

Vergaderschema 

23 september 

4   november 

16 december 

    

   


