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Verslag Jaarvergadering 2012. (19 maart)
Aanwezige leden: Hans Hellingman, Wim Schoenmaker, Tiddo Valk, Piet Visser, Jaap
Visser; adviseur Rob van Gerven, belangstellende Dirk Dijkshoorn (Zeevang Anders).
Afwezig m.k.: Maarten Benjamins voorz., Jos van Gastel, Jan de Hollander.
Interim-voorzitter: Wim Schoenmaker, interim-notulist: Jaap Visser.
1. Interim-voorzitter opent en heet iedereen welkom; deelt mee dat hij de fotogravin
Yvonne Jonkman ingeseind had dat we slechts in beperkte mate aanwezig waren, dit
in verband met haar voornemen om allen op het portret te zetten. Kreten van spijt
aangezien leden speciaal een kappersbezoek georganiseerd hadden.
2. Ingekomen: verzoek van de heer Cas Zechner, Bewonerscomité Schardam aangaande
glasvezelkabel in de Zeevang; Schardam blijkt tot zijn spijt een wit gebied te blijven,
dus niet aangesloten te worden. Zijn vraag: heeft Warder ook witte gebieden (dijk?),
kunnen we gezamenlijk optrekken om aansluiting te bewerkstelligen? Aanwezig
raadslid Dijkshoorn weet uit te leggen dat het niet interessant voor de
kabelmaatschappij is: door geringe woningdichtheid / grote afstanden veel te kostbaar.
Dijkshoorn zal een stuk hierover aan de Dorpsraad sturen, waarna wij Zechner zullen
antwoorden.
3. Verslag jaarvergadering 2011: niet voorhanden; niet gemaakt? Die vergadering was
een veelomvattende, met naast de standaard-agenda twee belangwekkende
presentaties: één door architect Henry Leloup over het (zijn) plan-Kerkebuurt, en één
over de zojuist opgerichte Historische Vereniging Warder, door Hans Hellingman,
voorzitter van die vereniging. Beide voordrachten met illustratief en instructief
beeldmateriaal.
4. .
Jaarverslag 2011. Secretaris leest voor: “Bestuurssamenstelling in 2011 ongewijzigd;
8 personen: M>Benjamins, voorzitter, H.Hellingman, secr., J.Visser, 2e secr.,T.Valk,
penningmr., P.Visser, 2e penningmr., J.de Hollander, J.v.Gastel, W.Schoenmaker, leden.
In 2012 opzoek naar een nieuwe secretaris.
Vergaderingen en bijeenkomsten:
in 2011 8 openbare vergaderingen, inclusief een jaarvergadering. Eerste
jaarvergadering, met ca. 75 belangstellenden. Presentatie van jaarverslag en financieel
verslag over 2010. Verder een lezing door Hans Hellingman van de Historische
Vereniging Warder over het tot stand komen van de stroomvoorziening in Warder en
het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf van Warder. Ook een presentatie van Henri
Leloup over het herinrichtingsplan voor de Kerkebuurt.
De reguliere vergaderingen zijn in 2011 ook bijgewoond door gemeenteraadsleden,
vertegenwoordigers van politieke partijen en belangstellende dorpsgenoten.
De belangrijkste onderwerpen in 2011:
Drinkwaterleiding PWN. Er is enige verbetering opgetreden in de drinkwatervoorziening. Een algehele sanering van het netwerk laat nog op zich wachten.
Onderhoud Westerweg (o.a. gevaarlijke bomen). De bomen zijn gesnoeid en dit heeft
verbetering gegeven. Door tijdelijke verkeerstoename vanwege omleidingsroute i.v.m.
groot onderhoud aan de brug bij Warder 1 is de toestand van de weg en de bermen
echter dramatisch verslechterd. Vervolg Jaarverslag zie pag.2
Vervolg Jaarverslag 2011
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Dijkversterking en plaatsing “slibscherm”.
Het slibscherm is ondanks onze bezwaren geplaatst. We volgen de ontwikkelingen, en
met name het vervolgtraject na evaluatie van de proef, nauwlettend.
Herinrichting Kerkebuurt
Het plan-Leloup is, na een bemiddelingspoging onzerzijds met enige buurtbewoners,
ingediend bij de gemeente en zal in het voorjaar van 2012 uitgevoerd worden.
Gemeentelijke fusie
De fusieplannen van de gemeente worden gevolgd en de dorpsraad participeert in het
inspraaktraject.
Samenwerking met Schardam
Er is gekeken naar uitbreiding van het “werkgebied” van de dorpsraad naar Schardam.
Er is echter besloten om de dorpsraad zich te laten beperken tot Warder, terwijl
Schardam als bewonerscomité zal verdergaan.
Overige zaken.
-

-

Overleg met gemeentebestuur Zeevang en andere dorpsraden
- Structuurvisie
- AED-comité
- WMO
- Bedrijfsverplaatsingen
Financiering Oude School: verzoek tot borgstelling bij de gemeente
- Illegale vuilstort aan de Klemweg
- .
Hinderlijke beplanting aan de wegbermen.
- Aldus voorlezing door de secretaris.
-

5. Financieel verslag en begroting: werden beide in extenso door Penningmeester Tiddo
Valk overgelegd en met algemene instemming vastgesteld. Kanttekeningen
zijnerzijds: als gevolg van sterk toegenomen activiteit in het nu lopende jaar 2012
zullen we zeker tekortkomen waar het om representatie- (= in belangrijke mate
vergader-)kosten gaat. Niettemin werd zijn voorstel om Dorpskrant ’t Gouwtje ook dit
jaar weer met een bedrag van € 100,- te bedenken, aangenomen.
6. Activiteitenplan. Ten behoeve van de subsidie moet jaarlijks een activiteitenplan
ingediend worden. Dat moet een globaal inzicht geven in de voornemens tot activiteit
door de Dorpsraad. Voorbeeld: wanneer één of andere overheid waarmee wij een
bepaalde relatie hebben een voor het dorp ongunstig plan ontwikkelt, zal de Dorpsraad
in actie komen. Ook wanneer een plein o.i.d. vormgegeven moet worden. De
vergadering had vertrouwen in het door de secretaris bij de gemeente ingediende plan
en gaat uit van accordering door de subsidiënt.
7.

7.
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Terugmeldig activiteiten van de Dorpsraad Warder inzake een onzalig plan van het College
van B & W, n.l. het plan ten behoeve van de ontsluiting in bepaalde vorm van de in
Oosthuizen in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk Waterrijk, door Wim Schoenmaker.
Zijn verslag: “Activiteiten “ontsluiting Warder” 19 maart 2012”.
Op 10 januari uitgenodigd door B&W, voor een gesprek van wethouder F. de Ruijter met
afvaardigingen van Dorpsraad Warder en Dorpsraad Oosthuizen, waar de wethouder zijn
plannen kenbaar maakte om de spoorwegovergang Warderweg af te sluiten ten faveure van
ontsluiting Waterrijk. Hetgeen door afvaardiging dorpsraad Warder als onbespreekbaar en
onuitvoerbaar afgewezen werd.
Op 30 januari een meeting met de dorpsbewoners om de bewoners kennis te laten maken met
de onzalige plannen van wethouder de Ruijter.
Door het merendeel van de (ca. 125) aanwezige dorpsbewoners werden de plannen afgewezen
(vrijwel unaniem, J.V.), wat voor de dorpsraad aanleiding inhield zich sterk te maken om het
beoogde plan verder te bestrijden.
Op 14 februari zijn de grieven die er vanuit het dorp waren gedeponeerd, in een mondeling
overleg , bij de fracties van de gemeenteraad.
In de raadsvergadering van 21 februari is de voltallige raad en het college van B & W,d.m.v.
het burgerspreekrecht, met onze visie bestookt. Dit resulteerde erin dat de raad zich op 21
februari uitsprak dat Warder open moest blijven en dat de wethouder teruggefloten werd met
het verzoek om met een aangepast plan te komen.
Op 19 maart is er nog telefonisch contact geweest tussen F.de Ruijter en W.Schoenmaker,
hierin werd door de wethouder gesteld in afwachting te zijn van een herziene visie van Pro
Rail.
Inmiddels hebben wij, in de week van 12 maart, het rapport van Oranjewoud van 2007
betrekking hebbende op de ontsluitingsmogelijkheden van Waterrijk ontvangen.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat er feitelijk, met de verkeersbewegingen van 2007
welke t.a.v. 2012 niet fors anders zijn, geen aanpassingen nodig zijn.
Wel geven zij mogelijkheden aan voor ontsluitingsroutes, die qua kosten, beduidend
aantrekkelijker zijn dan de door de wethouder aangegeven mogelijkheden.
Gezien deze uitspraken en de telefonische contacten tussen W.Schoenmaker en D.Dijkshoorn
(Zeevang Anders) en A.Middelbeek (GBZ) leeft bij de dorpsraad een gezond wantrouwen
t.a.v. het uiteindelijke standpunt en plannen van de wethouder.
In de jaarvergadering van 19 maart vindt overleg plaats hoe verder te gaan met het verweer
tegen de afsluiting.
Aldus voorlezing door W.S.
W.S. sprak zijn dank uit aan de “externe adviseurs” Rob van Gerve en Matthieu van der
Maarel voor het feit dat zij als deskundigen hun licht op plannen en acties lieten schijnen.
Overigens: het rapport-Oranjewoud geeft als eindadvies aan de gemeente: zich te richten op
het westen i.c. ontsluiting richting Beemster. Hoe dan ook moeten we dus werken aan het
slechten van de barrières aan de kant van de gemeente Beemster. Inschakeling van de
provincie, bij voorbeeld.
D.Dijkshoorn brengt het rapport van het Bouwfonds in herinnering, dat trillingsmetingen deed
in huizen aan de Seevancksweg. Uitslag: factor 3 (niet bekend om wat voor schaal e.e.a. gaat).
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D.D. wist ook te melden dat een aantal jaren geleden voor gemeenten de mogelijkheid
bestond om subsidie (bij ProRail?) aan te vragen voor ondertunneling van spoorlijnen.
Gedaan; toegezegd. Dit is wellicht waar het rapport-Oranjewoud gewag van maakt.
Discussie over “hoe verder”; Rob van G. belicht de juridische mogelijkheden om
gemeentelijk besluit aan te vechten.
Vermoeden leeft dat het standpunt van Zeevang Anders niet eenduidig is. In GBZ, zo lijkt het,
is er één stem die de doorslag geeft (terwijl toch woordvoerder Waaksma in de cruciale
gemeenteraadsvergadering d.d. 21 februari j.l. de historische woorden sprak: “afsluiting
Warder moet niet”).
8. Herinrichting Kerkebuurt: Piet Visser: werk moet aanbesteed worden (openbaar?) nog
steeds zou e.e.a. vóór de kermis z’n beslag krijgen; twijfel ontstaat over de kermis van
welk jaar. P.V. zal opnieuw bij de Technische Dienst aan de bel trekken.
- Er is een brief van J.Balkenende (Warderweg, Oosthuizen) naar het
gemeentebestuur, waarin deze uitvoerings-kanttekeningen plaatst bij het
parkeer- en keer-model van het Kerkebuurtplein. Rob v.G. geeft aan dat er
voorschriften bestaan voor maatvoering van parkeersituaties.
9. Rondvraag + w.v.t.t.k.: Opmerking over de hoogte van de nieuwe brug bij Warder 1
(P.V.): halve meter hoger dan de oude; de bewoner van huisnr 1. zal met de auto de
trap op en af moeten om z’n erf te bereiken;
- J.V.: we moeten attenter zijn op ingekomen brieven van burgers: we horen te
reageren. Afgesproken dat secretaris Hans en J.V. één en ander op een rijtje
zullen zetten en brieven zullen beantwoorden, tenminste door een
ontvangstbevestiging te sturen.
- Hoe staat ’t toch met de gemeentelijke structuurvisie? Secr. zal nogmaals
vragen aan gemeente.
- Vraag over actualiteit van de website. Juist deze dag bijgewerkt door Tiddo
Valk.
- Op de valreep kleine discussie over ’t slibscherm. J.V. beveelt aan de door Rob
v.G. aan ons doorgemailde informatie (websites) van o.a. Werkgroep
Markermeer-IJmeer in te zien.
J.V.
- Rondgezonden 26 maart 2012
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A C T I E L IJ S T
Vuilstort Klemweg
PWN
Stukjes voor website
Opvolging secretaris
Herinrichting Kerkebuurt
Reageren op verzoek C.Zechner (inventariseren witte
vlekken betr. kabelaansluiting Schardam)
Beantw.brieven van burgers (na selectie Hans en JaapV)

Resterend vergaderschema 2012: ’s maandags 20.00 u.:
7 mei, 25 juni,
3 september, 22 oktober, 3 december.
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