
Notulen  openbare vergadering “Dorpsraad Warder” maandag 6 februari 

2012 in de Oude School (Warder 128) 
 

Aanwezig: Yvonne Jonkman (Partij van de Arbeid), André Middelbeek (Gemeentebelangen 

Zeevang), Frans Visser (Zeevang Anders), Rob van Gerve en de dorpsraadleden Maarten 

Benjamins, Jos van Gastel, Hans Hellingman, Wim Schoenmaker, Tiddo Valk, Jaap Visser en 

Piet Visser. 

Afwezig (met kennisgeving): dorpsraadlid Jan de Hollander 

 

1. Opening  

Voorzitter Maarten Benjamins opent de vergadering om 20.05 uur. 

 

2. Vorige notulen (van 19 december 2011) 

ad 8 Hans: de burgemeester heeft over de brand- en verkeersveiligheid contact opgenomen 

met de huurder en daarvan verslag gedaan in de raadsvergadering; 

ad 9 Yvonne: 6 maart vindt de 4
de

 en laatste avond plaats over de fusieplannen van de 

gemeente; 

ad 14 Yvonne: is er al bestuursuitbreiding en zijn de bestuursfuncties van de dorpsraad al 

opnieuw verdeeld?  

Voorzitter: nee, ik heb wel een gesprek gehad met een belangstellende voor de dorpsraad; 

Rob: geeft de gemeente Zeevang een borgstelling voor het Dorpshuis c.q. de “Stichting 

Cultureel Erfgoed Warder”? 

Antwoord Hans: nee. 

 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 

Tiddo: de rekening van de Kamer van Koophandel is binnengekomen; 

Hans: er zijn zeer veel e-mails binnengekomen m.b.t. de voorgenomen opheffing van de 

spoorwegovergang Warder-Oosthuizen. 

 

4. Subsidie-aanvraag: benodigde stukken 
Hans vraagt Tiddo het financieel overzicht en het financieel verslag over 2011 (graag voor 1 

maart a.s.). Tiddo zegt dat toe. 

Maarten: de formulering is onjuist: subsidieaanvraag m.z. budgettoekenning! 

 

5. Afsluiting Spoorwegovergang Warderweg 

Op de bijeenkomst van zaterdag 4 februari jl. is afgesproken om op vrijdag 10 februari a.s. te 

bespreken welke argumenten zullen worden ingebracht op de inspreekavond met de 

fractievoorzitters van de raadsfracties op dinsdag 14 februari a.s. 

Yvonne: is er antwoord van Pro Rail op de brief van Wim? Wim: ja. 

André: morgen (dinsdag 7 februari 2012) wordt op een bijeenkomst bekeken of het zinvol is 

de inspreekavond met de fractievoorzitters uit te breiden naar meer momenten. 

Yvonne: complimenten aan de “Dorpsraad Warder” voor de gang van zaken tijdens de 

inloopavond van maandag 30 januari jl. 

Maarten: is het zinvol de geplande enquête op een later tijdstip te doen uitgaan? 

Wim: laten we de enquête even parkeren. 

Rob: het is ook een functie van de dorpsraad de mening van de dorpsbewoners te peilen. 

Tiddo: het is ook goed de dorpsgenoten te laten weten welke actie de dorpsraad heeft 

ondernomen.  

Jaap: het is zinnig om dat ook z.s.m. te doen; ik blijf voorstander van de enquête op dit 

moment. 



Besluit: de enquête wordt uitgesteld, maar de verslaglegging van de ondernomen acties wordt 

wel bij de dorpsgenoten bezorgd.  

Rob: heeft wethouder De Ruiter een reactie gegeven op de bijeenkomst van 30 januari? 

Antwoord: er is nog geen reactie gekomen. 

André en Yvonne: de raadsvergadering van 21 februari a.s. is geen besluitvormende 

raadsvergadering.  

Frans: in de fractie van “Zeevang Anders” is de zaak in discussie. 

Rob: is de ontsluitingweg in de gemeentelijke begroting opgenomen? 

Antwoord van de drie aanwezige raadsleden: we hopen dat de 21
ste

 februari te vernemen; we 

willen een compleet plaatje. 

André: dat de informatie onder embargo werd verstrekt, was mede ingegeven door de steeds 

veranderende omstandigheden. 

Algemeen advies: er moet een samenvatting komen van alle argumenten; liefst op één A4’tje. 

Rob: stuur de samenvatting ook naar de griffie van de gemeente ter doorzending aan het 

gemeentebestuur en alle raadsleden; publiceer die tevens op de website. 

Jaap zegt toe de beide teksten te maken. De zgn. inspreektekst voor de bijeenkomst met de 

fractievoorzitters moet voor vrijdag a.s. (10 februari) door de andere dorpsraadleden 

becommentarieerd worden. 

 

6. Rondvraag 

Jaap: ik zal de SGBO-enquête van een separate toevoeging voorzien. 

Wim: is punt 113 van de actielijst uitgevoerd? Hans: nog niet.  

Piet: het plan wordt nu ingediend en er is toegezegd, dat e.e.a. voor de kermis klaar is. 

Jaap: het Hoogheemraadschap heeft aangegeven, dat het werk aan de brug 3 weken 

achterstand heeft opgelopen.  

Advies: bied het verslag ook aan de Polderexpress en het Noordhollands Dagblad aan. 

Yvonne: kan ik een foto maken van de (liefst voltallige) dorpsraad in het kader van een 

overzicht van alle verenigingen van de Zeevang?  

Is akkoord. (Ook Jan de Hollander inlichten.) 

 

7. Sluiting  

De vergadering wordt om 21.10 uur door de voorzitter gesloten.  

 

Jos van Gastel, notulist 

 

 

 

 

 


