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DORPSRAAD WARDER 

 

Verslag vergadering maandag 3 september 2012;  

interim-notulist: Jaap Visser. 
 

Aanwezige leden: Wim Schoenmaker: interim-voorzitter, Jan de Hollander, Piet Visser, Jaap 

Visser.  

Overige aanwezigen: Frans Visser (gem.raad, Zv.Anders), Maarten Hellingman. 

 

Afwezig m.k.: Maarten Benjamin, voorzitter, Tiddo Valk, Hans Hellingman (ziek), Jos van 

Gastel. 

 

1. Opening, 

 

2. Verslag vergadering 25 juni j.l. zonder opmerkingen vastgesteld. 

  

3. Ingekomen stukken:  

1. Hoogheemraadschap NHNK, brief omtrent bomen Westerweg. Men geeft aan het 

voornemen om bomen aan de Westerweg te gaan kappen naar voren te halen, en wel 

naar 2013. 

2. Gemeente Zeevang: sluist een brief door van de Vereniging Kleine Kernen in N.H. 

over een wedstrijd “Topdorpen”; eerder heeft Warder al eens hoge ogen gegooid bij 

een dergelijk initiatief. Weer aanmelden? Kan tot 1 oktober 2012. Interim-voorzitter 

neemt actie. 

3. Tekstje voor Dorpskrant ’t Gouwtje. Op ’t laatste moment heeft JV. Een tekstje 

ingestuurd dat vooral draait om een oproep voor nieuwe leden voor de dorpsraad. 

Tekstje uitgereikt. 

 

4. Inrichting Kerkebuurt: is nagenoeg klaar. Bankje rond de boom ontbreekt nog.  Piet Visser 

vraagt zich af of verschil tussen de begroting en de kosten van realisatie - die lager uitvielen, 

een positief verschil dus, aan Warder ten goede kunnen komen. Hij neemt daarover contact 

met de wethouder op. 

 

P.V. merkt op dat de sloot achter de begraafplaats vervuild is. Wordt contact over 

opgenomen, eerst met de gemeente. 

 

5. De gemeente nodigt ons uit voor de gezamenlijke vergadering van dorpsraden, op 20 

september a.s. in het gemeentehuis.Gevraagd een drietal afgevaardigden. Jaap Visser meldt 

zich; verondersteld wordt dat de voorzitter er in elk geval zal zijn, mogelijk nog iemand van 

ons. 

 

6. Woningbouwproject(en) Warder.  

Betreffende Warder 52 weet gemeenteraadslid Frans Visser te melden dat daar enige 

beweging in zit; er wordt een aangepast plan gepresenteerd. Minder woningen/percelen.  

 

7. Ontsluiting/afsluiting (spoorwegovergang Warder): Er is, zoals bekend, in juni een gesprek 

tussen Dorpsraad (Wim Schoenmaker en Rob van Gerve [adviseur van de Dorpsraad in deze]) 

en wethouder Schütt geweest (“goed gesprek”, zei men); wethouder zou opnieuw met ProRail 

gaan praten. 
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Opmerking Frans Visser: “hele gemeenteraad is tegen afsluiting Warder”. Inschatting is dat er 

onvoldoende geld zal zijn om het ontsluitingsplan, en daarmee voor die vermaledijde 

afsluiting, te realiseren. Maar: eerst zien, dan geloven. Er komt binnenkort een rapport van 

B&W. 

 

8. Waterleiding: Wim Schoenmaker heeft behoefte aan gezamenlijk optreden van 

belanghebbenden tegen de PWN, namelijk om collectief tegen voordelig tarief  de 

buitenputten in de huizen te brengen. Op individuele basis voert de PWN een veel te hoog 

tarief op.  

W.S. maakt contact met de PWN. 

 

9/10, rondvraag. 

 

- Aandacht gevraagd voor de scheve T-kruising IJsselmeerdijk-(Dorpsstraat) Warder (Jan de 

H.). Jan de Hollander zal contact opnemen met het Hoogheemraadschap. 

 

- Het RRaam, overlegplatform aangaande Slibscherm enz. aangaande zwevend slib in 

het IJsselmeer: er lijken plannen in aantocht te zijn, van méér dan één 

ingenieursbureau, om daar aan te gaan werken. Daar willen we bij zijn vóór het 

allemaal definitief is. Jan de Hollander neemt hierover contact op met wethouder 

Schütt, daarna zal hij aan Wim S. terugmelden. 

 

- Piet Visser voert nog eens de kwesties van a. positief verschil inrichting Kerkebuurt 

(“kan hiervoor de bestrating vóór de kerk misschien aangepast worden?“) en b. het 

vervuilde slootje tussen begraafplaats en schoolplein op. 

 

Actielijst is over het hoofd gezien. 

 

N.B.: zie ook de mail d.d. 5 september ’12 van Wim Schoenmaker. 

Jaap Visser. 

 

 

 


