Openbare vergadering Dorpsraad Warder 7 mei 2012 in de oude school
Aanwezig:
Afbericht:
Afwezig:

Piet Visser, Hans Hellingman, Jaap Visser, Wim Schoenmaker, Tiddo Valk, Jos van
Gastel, Frans Visser (Zeevang Anders),.
Maarten Benjamins
Jan de Hollander

Opening
Jos van Gastel zit voor bij afwezigheid van Maarten Benjamins.

Notulen Jaarvergadering
Jaap vraagt of Dirk Dijkshoorn nog nadere informatie heeft gestuurd over de glasvezelbekabeling en
het besluit van de wethouder om het convenant hierover niet te tekenen. Hans zal dit nagaan.
(Inmiddels is de informatie ontvangen)

Afsluiting spoorwegovergang
Het rapport van Oranjewoud uit 2007 is rondgegaan en er is een brief naar de gemeenteraad
uitgegaan met onze reactie op dit rapport. In de raadsvergadering van 15 mei wordt wel voorgesteld
om een onderzoek te starten of en hoe afsluiting van de spoorwegovergang naar Warder op
maatschappelijk verantwoorde wijze kan plaatsvinden. De afsluiting is dus nog niet van de baan.
Frans Visser doet de suggestie om een gesprek met wethouder Schütt aan te gaan. Na de
raadsvergadering van volgende week zullen we een flyer door het dorp verspreiden met de stand van
zaken (actie Wim/Jaap/Tiddo).

Herinrichting kerkebuurt
De uitvoering is enkele maanden vertraagd, o.a. omdat het Hoogheemraadschap nog toestemming
moet geven voor aanpassingen aan de sloot achter de begraafplaats. Men was bij TD/Gemeente
vergeten om dit tijdig bij het Hoogheemraadschap aan te vragen. De aanbesteding is 15 mei 2012.

Waterconferentie Markermeer
Vrijdag 8 juni in Hoorn wordt er een conferentie georganiseerd over de toekomst van het Markermeer.
Wim gaat hierheen en zal Maarten vragen of hij ook meegaat.

Woningbouw Warder
De plannen bij Warder 52 en Warder 81 zijn wederom door de provincie afgekeurd. We zullen bij de
wethouder informeren naar de stand van zaken.

PWN
Er zijn verspreid in het hele dorp grondmonsters genomen langs de dorpsweg, maar degene die dit
uitvoerde deed nogal geheimzinnig over de opdrachtgever en het doel van de bemonstering. Hij heeft
toch na aandringen prijsgegeven dat de opdrachtgever het PWN is en het mogelijk om een
voorbereiding voor de vernieuwing van de waterleiding gaat.

Rondvraag




Frans Visser vraagt naar de ervaringen met de huisvesting van Oost-Europeanen in het
Tolhuus. De gemeenteraad is hier op werkbezoek geweest. Er is zo nu en dan wel enige
overlast voor omwonenden. Afwachten hoe dit in de zomerperiode zal gaan.
Frans Visser doet enige mededelingen m.b.t. het fusieproces.
Wim vraagt nog naar onze ervaringen m.b.t. de infoavond over de Zandbraak en ZeevangOost.

Vergaderschema 2012
maandag 25 juni 2012
maandag 3 september 2012
maandag 22 oktober 2012
maandag 3 december 2012

Alle vergaderingen zijn om 20.00 uur in de Oude School, Warder 128 te Warder.

Aktielijst:
112

Opvolging secretaris

1 sept. 2011

allen

Volgende bijeenkomst: maandag 25 juni 2012 om 20.00 uur in de oude school

