
                                                                                                                                                    

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder , 6 oktober 2014 

Locatie " Oude School" Warder 128 

 

Notulen 

 

Aanwezig 
Bert van Hoogenhuyze, Jan de Hollander, Wim Schoenmaker, Tiddo Valk 

en Piet Visser namens de Dorpsraad. 

Hans Schütt (weth.), André Middelbeek (ZB), Hans Hellingman (VVD), Aart 

Snieders (SCEW), John van Lent (SCEW), Maarten Hellingman (inw.) 

 

Afwezig 

Jos van Gastel, Ida Koning wegens vakantie 

 

Opening 

Wim S. opent de vergadering 

 

Notulen vergadering 1 september 2014 

Geen opmerkingen 

 

Ingekomen stukken 

Mail van Groen-Links waarin Nico van Straalen zijn waardering uitspreekt 

over de kracht en vitaliteit die de kernen uitstraalden tijdens de door Groen-

Links georganiseerde fietstocht door Zeevang. Een goede presentatie van 

Zeevang die hopelijk vervolg krijgt waardoor de contacten met onze fusiepartner 

Edam-Volendam hechter worden. 

 

Verzoek van Ina Bouwman, per mail, om aandacht voor het probleem botulisme 

en waterhuishouding in het gebied tussen Warder-dorp, N247 en Klemweg. 

Dorpsraad heeft gehoor gegeven aan haar verzoek en heeft deelgenomen aan de 

demonstratie bij het gemeentehuis op 3 oktober 2014 en ook aan de 

aansluitende bijeenkomst ZEEVANG SAMEN VERDER. 

 

Brief  van   EZ fusie met uitnodiging voor de bijeenkomst  dienstverlening 

door de nieuwe gemeente 9 oktober a.s. 16.00/18.15 uur. 

Vergadering wordt bezocht door Piet V. en Wim S. 

 
 Stichting Dorpsraad Warder  

 

Akte van oprichting d.d.-13-10-2005 

K.v.K nummer  372121037 

 

Secretariaat : Warder 98, 1473 PE  Warder 

E-mail :  info@dorpsraadwarder.nl                     



Ontvangen uitnodiging van de VvKk voor een bijeenkomst van het NH 

Plattelands Parlement met aandacht voor o.a. dorpshuizen beleid, 

zelfredzaamheid burgers. 

John van Lent haakt hierop in en geeft aan dat "Oude School"  Warder  in de  

bijeenkomst een presentatie geven over het reilen en zeilen van het project 

"Oude School". Hij verzoekt de dorpsraad ook bij deze presentatie aanwezig 

te zijn om zo mogelijk het verhaal Van SCEW te ondersteunen. 

Dorpsraad neemt contact op met John v L. om dit door te spreken. 

 

Vergadering dorpsraden Beets 8 oktober 2014 

Bert van H. en Wim S. zullen Warder vertegenwoordigen. 

 

Dijkversterking/Luwtemaatregelen 

Via Jos van G. is er een mail ontvangen van HHNK dat er meer tijd genomen 

wordt om samen met betrokkenen tot een goed uitvoerbaar plan te komen. 

Het blijkt steeds weer dat door HHNK met betrokken partijen afzonderlijk  

steeds weer andere uitspraken doet waardoor weer de nodige verwarring 

ontstaat. Wat blijkt uit de informatie die bij. John van L., Jan de H. en 

geventileerd zijn. 

Besloten  is om de partijen tussen Schardam en Edam aan de tafel te krijgen 

zodat er één gesprekgroep ontstaat  waar HHNK mee communiceert. 

Dorpsraad onderzoekt de mogelijkheden hiertoe. 

 

WMO 

Ida K. geniet van een welverdiende vakantie. Middels een mail heeft zij de  

Dorpsraad op de hoogte gesteld van de situatie rond de WMO. 

Duidelijk is dat er nog veel vraagtekens zijn ronde de burgerparticipatie en 

ouderenzorg. 

 

Actiepunten 

Plaatsing zendmast; Oproep aan dorpsleden om zich te melden laat nog te 

wensen over. Getracht wordt nog om meer dorpsbewoners zich te laten melden, 

zodat wij i.o. met gemeente het probleem slechte ontvangst op kunnen lossen. 

 

Maaiwerk N247 is inmiddels uitgevoerd. Wel vindt er terugkoppeling plaats 

naar de dorpsraad hoe HHNK het in de toekomst uit gaat voeren. 

 

Rondvraag 

Piet V. vraagt aandacht voor de sloot tussen schoolplein en begraafplaats. 

Sloot is één dicht geslibde massa wat  mogelijk gevaar oplever voor gezondheid 

van m.n. de schooljeugd. 

Wim S. neemt contact op met TD Zeevang. 

 



Oude School beheerster Fozz vraagt of de eerstkomende  vergadering verplaatst 

kan worden i.v.m. andere activiteiten. 

Besloten wordt om de vergadering te verplaatsen naar 10 november a.s. 

 

Sluiting 

Klokslag 22.00 uur sluit Wim S. de vergadering met dank aan een ieder 

voor de inbreng en wenst ieder een wel thuis. 

 

 

Vergaderschema 2014 

 

10 november !!!!!! 

12 januari 2015 

 

 

Actiepunten 

Wim S    Info smiley 

Allen     Knelpunten HHNK/Waterbeheer 

Wim S/Aart S   Plaatsing zendmast 

Allen/Maarten H   Waterloop/Botulisme 

Dorpsraden Zeevang  Fietstunnel Beemsterbrug 

Dorpsraden Zeevang  Uitnodiging gemeente Jongerenbeleid 

 

 

Warder, 9 oktober 2014 

Wim Schoenmaker (secr.) 


