
            

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder,  27 januari 2014 

Locatie "Oude School"  Warder 128 

 

 

Aanwezig 

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

Ida Koning, Wim Schoenmaker, Piet Visser. 

Hans Schütt (weth. ZN), Frans Visser (ZB), Maarten Hellingman (inw.) 

 

Afwezig 

Tiddo Valk met kennisgeving 

 

Opening 

Jos v. G. opent de vergadering  en verwelkomt Ida als nieuw dorpsraadlid. 

Ida is al in functie getreden als WMO vertegenwoordiger voor de dorpsraad. 

 

Notulen vergadering 16 december 2013 

Geen op/of aanmerkingen. 

 

Ingekomen stukken 

Mailbericht van KPN dat de plaatsing van een zendmast, i.v.m. technische 

ontwikkelingen (o.a.4G), voorlopig op hold staat. Ondanks de reeds verstrekte 

bouwvergunning en de overeenkomst tussen KPN en landeigenaar, 

Weth. Schütt was ook niet bekend met de hold stand en gaat, i.o. met de 

dorpsraad, onderzoeken of er nog iets aan te doen valt. 

- 

Bericht van dorpsraad Middelie, Marian van Wijk is verhuisd naar Amsterdam 

en heeft haar taak overgedragen aan Koenraad Köllmann. 

- 

Bericht van Aart Snieders over slechte kwaliteit wegdek kruising 

Klemweg/N247. 

Bericht van J.Akerboom HHNK ontvangen, dat mede op vragen van de 

dorpsraad over ook o.a. kwaliteit wegdek dat e.e.a. in het herstel programma 

meegenomen wordt. Inmiddels heeft de reparatie op de Klemweg reeds plaats 

gevonden. 
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Ook heeft hij toegezegd dat het klaphek bij de opgang 

IJsselmeerdijk/Warderweg vervangen gaat worden en dat er geluidbeperkend 

materiaal toegepast gaat worden. 

Voor de bomenkap Westerweg is toestemming gevraagd bij het rijk, de 

uitvoering van het kappen zal na het verlenen van de vergunning plaats vinden. 

Na 15 maart mag er, ivm het broedseizoen, niet meer gekapt worden en wordt 

het doorgeschoven naar het najaar. 

Wel moet er herbeplant worden, hiervoor zullen de kleinbladige linde en 

moeraseik gebruikt worden. 

- 

Op ons verzoek a.d. gemeente hoe het staat met de ontheffing landbouwverkeer 

op de N247 heeft de gemeente (mevr. van Zuilen) geantwoord dat de aanvraag 

bij de provincie ligt. Gemeente wacht op antwoord. 

In de raadsvergadering van 28 januari j.l. melde weth. Habold dat de ontheffing 

voorlopig niet verleend zal worden. Dit tot grote ergernis van Habold, hij zal 

rechtstreeks contact opnemen met mevr. Post, portefeuillehouder van de 

provincie, om tot een oplossing te komen. 

Eerstvolgende raadsvergadering wordt raad verder geinformeerd. 

- 

Schrijven ontvangen van de heren Greuter en Hooijberg naar aanleiding van de 

bezwaren die beiden ingediend hebben over de afdamming van de IJe. 

Dorpsraad neemt in deze een afwachtende houding aan, informatie verstrekking 

zal door W.Hooijberg plaats vinden. 

 

Verslag luwtemaatregelen/dijkversterking 

Op de bijeenkomst in Hoorn, 22 jan.2014,  zijn leden van de dorpsraad aanwezig 

geweest. Jos meldt dat het voorlopig plan nu bestaat uit het ontwikkelen van 

Archipel-Oost. Voor het totale object is een bedrag begroot van ca. 90 miljoen. 

Het beschikbare bedrag bedraagt 9 miljoen. Gezien het redelijk grote verschil 

tussen begroting en beschikbaar budget zal er nog menige vergadering aan 

gewijd worden. 

Wordt vervolgd 

Het in de wandelgangen geopperde model om met pompen op de Afsluitdijk en 

Houtribdijk te werken blijkt niet juist. Hoe het wel moet, daar zijn de geleerden 

het nog niet over eens. Maart a.s. is er weer een bijeenkomst waar mogelijk 

meer info verstrekt gaat worden. 

 

Verslag fusiewerkgroep met burgem. K.Heerschop 

Op 15 jan.j.l. is er een oriënterend gesprek geweest met burgem. Heerschop. 

Afgesproken is dat wij om de ca. 6 weken bij elkaar zitten om de fusie 

voortgang met elkaar te bespreken. De informatie hieruit wordt door de 

dorpsraadsleden naar de kernen overgebracht. 

Ook info/vragen uit de kernen kunnen via dit kanaal lopen. 



Verslag verkeergroep 

Hiervoor is nog geen vergadering belegt. 

Op korte termijn wordt daarvoor actie ondernomen. 

Hans H. zal ons hier vertegenwoordigen. 

 

Campagne Veilig Verkeer Nederland 

Allen gaan akkoord deel te nemen aan de campagne. 

Hierover is contact geweest met D.Knip om ook de school in de campagne 

te betrekken. Hierop is positief gereageerd. 

Campagne bestaat uit 3items t.w.: 

1. Snelheid (april/mei) 

2.De scholen zijn weer begonnen (augustus) 

3.Zichtbaarheid (november/december) 

Verdere informatie wordt z.s.m. verstrekt. 

 

WMO raad 

Ida geeft een weergave van haar ervaring met de 1e vergadering die zij 

bijgewoond heeft. 

WMO is een complexe materie, zeker ook door het ontbreken van de juiste 

richtlijnen uit Den Haag. 

Op haar vraag, vanuit het WMO, of een loket in Warder (iedere kern een eigen 

loket) verstandig zou zijn werd een negatief advies uitgebracht. 

 

Jaarvergadering 

Jos, Jan en Bert komen met het voorstel om Dick de Waal uit te nodigen, die een 

presentatie zal geven over de dijkversterking Enkhuizen-Hoorn,  met alle 

gevolgen die daaraan verbonden zijn. 

 

Bestuursamenstelling 

In het bestuur zijn een paar mutaties gepasseerd, dit heeft tot gevolg dat het 

bestuur als volgt is samengesteld: 

Jos van Gastel  Voorzitter 

Wim Schoenmaker Secretaris 

Tiddo Valk   Penningmeester 

Ida Koning   Bestuurslid 

Hans Hellingman  Bestuurslid 

Jan den Hollander  Bestuurslid 

Bert van Hoogenhuyze Bestuurslid 

Piet Visser   Bestuurslid  

 

De samenstelling is met algemene stemmen aangenomen. 

 

Rondvraag 



Ida Koning: 

 Wegbelijning onvoldoende. 

Wanneer wordt klaphek gerepareerd? 

Wanneer aanvulling van talud naar gelijke hoogte wegdek. 

WS heeft overleg met J.Akerboom HHNK 

Bert van H. 

Vraagt weth Schütt de Gemeente info in de Polderkrant in goed begrijpbaar 

Nederlands te plaatsen. 

Weth. Schütt antwoordt dat hieraan voldaan wordt vlgs. de richtlijnen die 

hiervoor bestaan. 

Hans Schütt 

Meldt dat hij in overleg is met gedeputeerde van Run over haalbaarheid van 

glasvezel voor Zeevang. 

Op de in de vorige vergadering gestelde vraag van Bert H. gaf Schütt aan om 

samen met Bert (namens dorpsraad Warder) te kijken of er een mogelijkheid 

bestaat om collectief zonnepanelen te plaatsen in Warder (en/of Zeevang). 

Maarten H. 

Geeft aan dat het waterpeil op dit moment in de polder hoog staat, dit kan 

ook leiden tot wateroverlast mede mogelijk veroorzaakt door de afdamming van 

de IJe. 

Verzoek aan Maarten om dit nauwlettend te volgen en dorpsraad hierover te 

informeren.   

Jos van G. 

Vraag aan Piet V. als SCEW vertegenwoordiger hoe de status is van het 

straatwerk voor het pad rechts terzijde van de Oude School. 

Piet heeft overleg met de gemeente gehad en 28 jan. wordt in de 

raadsvergadering een eventuele bijdrage besproken. 

Indruk is dat er geen politieke onwil is over het verzoek. 

 

Sluiting 

 

Actiepunten 

Wim S   Campagne VVN 

Wim S   Overleg HHNK diverse punten 

Wim S   Landbouwverkeer N247 

Jos, Jan, Bert  Invulling jaarvergadering 10 maart a.s. 

Ida    WMO 

Bert    Overleg H.Schütt zonnepanelen 

Wim S   Overleg H. Schütt/KPN plaatsing zendmast 

 

Vergaderschema 2014 

10 maart (jaarverg.)  25 augustus 

14 april    6   oktober 



26 mei    12 januari 2015 

7   juli 

 

 

Warder, 29 januari 2014 

Dorpsraad Warder 

W. Schoenmaker (secr.) 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


