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Openbare vergadering Dorpsraad Warder, 23 september 2013
Locatie "Oude School" Warder 128
Notulen
Aanwezig
Maarten Benjamins, Jos v. Gastel, Jan de Hollander, Hans Hellingman (later), Wim
Schoenmaker, Tiddo Valk, Piet Visser.
Bert v/d Berg (inw.), Maarten Hellingman (inw.)
Notulen 12 aug. 2013
Datum van vergadering m.z. 19 aug., i.v.m. uitstel oorspronkelijke datum.
Warder 189 m.z. Warder 190.
Ingekomen stukken
Brochure Kon.Heidemij i.z. deelname Kern met Pit.
Piet Visser kijkt namens SCEW of Warder meedoet.
Mail Beets i.z. Zonnehoekfonds.
Gemeente komt november met uitsluitsel over de verdwenen? financiën.
Uitnodiging VvKk/Zorgbelang voor vergadering.
Maarten B. zal ons hierin vertegenwoordigen.
Mail HHschap Ilona Visser wordt vervangen door Wil Rootlieb
Dorpsraad Kwadijk Nicolette den Hartog is gestopt.
Bestuursamenstelling nu Kees Rinia voorzitter, Ep Blakborn secretaris.
Weth. H.Schütt heeft brandbrief Waterfront Hoorn doorgemaild.
Jos v G. en Piet V. vertegenwoordigen ons op weer een vergadering 25 sept.
a.s. waarin de problematiek van luwtemaatregelen etc. weer a.d. orde komt.
Onderkend wordt dat onze inbreng zeer beperkt zal zijn.
Nieuwebrief Provincie NH waarin vermeld dat het beheerplan Zeevang definitief
is.
Dit wekt enige bevreemding bij Maarten H. omdat in zijn situatie nog geen duidelijkheid is.
Hier speelt de dorpsraad geen rol in.
Mail van M.v-d Maarel waarin hij zijn verontrusting uitspreekt over het voornemen van
HHschap om de Westerweg te herstellen.
Vergadering besluit om de mail te beantwoorden waarin aangegeven wordt dat wegherstel
noodzakelijk is. De aanwezige bomen zijn door ouderdom aangetast en gevaarlijk voor
passanten. Terecht dat deze vervangen worden.
Dorpsraad maakt zich sterk voor vervanging door knotwilgen en is hierover in overleg met
HHschap.
Dorpsraden vergadering Hobrede 3 oktober 2013

Hans Hellingman en Tiddo Valk zijn aanwezig namens Warder.
Warder 103 t/m 108, verkeersremmende maatregelen.
Besloten wordt om af te wachten hoe de reactie van gemeente is.
Mogelijk dat wij als dorpsraad dan nog een rol kunnen vervullen welke niet uitsluitend
Warder 103 t/m 108 betreffen maar dan voor het hele dorp.
Afscheid MaartenBenjamins
Maarten gaat ons verlaten, zijn verhuizing naar Heemstede gaat binnenkort plaats vinden.
Jos van G. spreekt Maarten bemoedigende woorden toe en bedankt hem voor zijn inzet
gedurende een periode van 8/ 9 jaar. Onder overhandiging van de bijbehorende spiritualiën
worden hem en zijn Els nog vele goede jaren toegewenst op zijn nieuwe woonplek.

Rondvraag
Jos v. G meldt zich af voor vergadering met gemeente 10 okt.as.
Wim S. heeft Bert Hoogenhuyze afgesproken dat Bert beschikbaar is als lid van de
dorpsraad m.i.v. 4 november a.s.
Maarten B. geeft aan nog een korte periode beschikbaar te zijn voor de WMO, hiervoor
zal ook vervanging noodzakelijk zijn.

Actiepunten
Kerkbuurt
HHschap
idem
idem
Gemeente

Piet V.
Wim S
Wim S
Wim S
Wim S

Vergaderschema 2013
4 november
16 december

Afgerond
Westerweg
Warder 187-190 talud hoogte
Wandelpad IJselmeerdijk
Overleg landbouwverkeer via N247

