
Openbare vergadering Dorpsraad Warder 22 oktober 2012 locatie Oude School te Warder 

Aanwezig:  Jos Van Gastel (interim voorzitter), Jan de Hollander, Piet Visser,   

        Hans Hellingman, Jaap Visser, Wim Schoenmaker, Tiddo Valk 

Afmelding: Maarten Benjamins. 

Overige aanwezigen: Yvonne Jonkman (raadslid PvdA) , Hans Schütt (wethouder Zeevang), 

Frans Visser (raadslid Z.v.A.),  Maarten Hellingman. 

Vorige notulen: maandag 3 september 2012. 

Wim Schoenmaker werpt zich op om de notulen van deze vergadering te maken, zoals 

toegezegd in de laatste vergadering aan Jaap V. 

Of deelname aan de actie Topdorp georganiseerd door vereniging Kleine Kernen voor 

Warder resultaat opgeleverd heeft was nog niet helder. Mogelijk dat dit november duidelijk 

wordt. 

Ingekomen stukken: 

Mail Hans Hellingman waarin vermeld dat hij zijn taak als secretaris neerlegt. Ondanks 

herhaald verzoek om vervanging, is het bestuur er niet in geslaagd een waardig opvolger 

voor Hans te vinden. Wim Schoenmaker is bereidt om voorlopig de taak van secretaris te 

vervullen, wel met de restrictie dat er serieus gezocht wordt naar aanvulling in het bestuur.  

Hans neemt contact met Wim op om de overdracht te regelen. 

Jaarlijks overleg Gemeente met Dorpsraden Zeevang 2012. 

Jaap V was met Jos vG aanwezig op de vergadering van 20 sept. j.l.  

Als positief werd ervaren dat de Gemeente voldoende gelegenheid geeft voor het spuien van 

ideeën, of de invloed daarvan t.z.t. merkbaar is de vraag. Wel werd het als een nuttige avond 

gezien. 

 De toekomstige fusie wordt door alle kernen met zorg tegemoet gezien, zeker op het terrein 

van zeggenschap in en over de kernen. Door de aanwezige gemeentebestuurders kon er ook 

geen toezegging gedaan worden, maar wel dat er alles aan gedaan wordt om toch een eigen 

identiteit te kunnen behouden. 

Woningbouw Warder 52 en 81. 

Voor Warder 81 is vergunning verstrekt voor de bouw van 10 woningen. 

Voor Warder 52 ligt de zaak complexer. Het ingediende bouwplan is door de Provincie 

verworpen. Om toch tot een oplossing te komen heeft wethouder Schütt het initiatief 

genomen om met Provincie wel tot een aanvaardbaar plan te komen, wellicht in een 



kleinere vorm.Hiervoor zet hij zich volledig in mede ook omdat de eigenaar van Warder 52 

het water tot de lippen staat. 

Afsluiting spoorovergang Warder. 

Wethouder Schütt geeft aan dat in de raadsvergadering van 16 okt. geen definitief besluit 

genomen is welk voorstel voor ontsluiting Waterrijk toegepast gaat worden. Dit mede 

opgrond van het aanvullende rapport van Oranjewoud inzake de noodzaak van ontsluiting. 

De raad heeft beslist dat er een commissie samengesteld wordt die,uiterlijk december 2012, 

aan de wethouder verslag uitbrengt welke ontsluiting aanvaardbaar en een breed draagvlak 

heeft. De commissie moet bestaan uit van elke partij één lid en aangevuld met direct 

betrokken burgers.  

Wim S. heeft hierop naar dorpsraad Oosthuizen gereageerd met het verzoek om, indien 

Warder niet bij het overleg betrokken wordt, hierover met Warder ook van gedachten te 

kunnen wisselen. 

P.W.N. 

PWN is, mede op herhaald verzoek onzerzijds, begonnen met het vervangen van de hoofd 

waterleiding. 

Uiteraard geeft dat hier en daar wat problemen (bagger bende, wateroverlast, kabelschade 

etc.) maar, mede gezien het jaargetijde, valt het op zich nog wel mee. Enkele bewoners 

verzochten de buitenwatermeter in huis te plaatsen. 

Mogelijk kon een combinatie van gelijktijdig vervangen met aanleg waterleiding voor 

bewoners tot een voordelige aanbieding leiden. Hiervoor heeft Wim S. zich sterk gemaakt 

via mails en diverse telefoontjes, echter PWN is ongevoelig voor deze argumenten en 

handhaaft haar standpunt dat iedere aansluiting als individu gekenmerkt wordt met de 

daarbij behorende "vaste"prijs. Hier spreekt de wet van: in het land van blinden is eenoog 

koning. 

Dijkversterking: 

Jaap V. heeft de vergadering van 28 sept j.l. bij La Mere Anne in Oudendijk bezocht. 

Presentatie werd als positief ervaren.Duidelijk is dat er tussen alle betrokken partijen nog 

geen helderheid is over wat nu de beste oplossing is voor de dijkversterking. 

Volgens Jos (info uit andere vergaderingen) zal de oeverdijk ca 80 tot 100 m1 uit de oude dijk 

komen te liggen ca 2,5 m1 boven de waterspiegel. 

Voor enkele plekken wordt aan een binnendijkse oplossing gedacht, m.n. zou dit aan de orde 

zijn bij het Warder Zwembad. 



Ook over de ontwikkeling wordt door diverse partijen gekeken naar een goede oplossing van 

het slib probleem. 

Wethouder Schütt is namens Zeevang actief betrokken bij de ontwikkelingen van zowel 

dijkversterking als ook oplossing slib overlast. Hij geeft aan dat m.n. bouwplannen Almere 

buitendijks van invloed zijn op de situatie aan onze zijde van het Markermeer. Voor de 

uitbouw van Almere zal compensatie worden gezocht in ons watergebied. 

In een besloten raadsvergadering, 27-11-2012, met de steakholders wordt overlegd over het 

gebied Markermeer. 

Schütt geeft aan dat door het Hoogheemraadschap beslist wordt wat er uiteindelijk gaat 

gebeuren. 

In I.S.W. verband wordt nagedacht over de recreatieve invulling van het Zeevang gebied, dit 

als antwoord op de vraag van Y. Jonkman. 

Overhangende beplanting: 

Wim S. heeft op aangegeven locaties gekeken. 

Het bleek dat er op een locatie reeds gesnoeid was, voor de overige locaties is afgesproken 

dat een stukje in de Warder Gouw komt waar de bewoners gevraagd wordt waar nodig te 

snoeien i.v.m. veiligheid wandelaars en fietsers. 

Rondvraag; 

Verzoek M. Hellingman om, na het rooien van de bomen aan de Westerweg, geen nieuwe 

bomen te plaatsen om het vogelgebied niet te verstoren. 

 

Actielijst; 

Overdracht secretariaat                              Hans/W  

Situatie Kerkebuurt                                      Piet V 

Tekst Warder Gouw                                     Wim S 

Vergaderschema 2013                                 Allen 

Nieuwe bestuursleden                                 Allen 

Volgende vergadering maandag   3 december 2012 20.30 uur Oude School Warder 


