Vergadering van gezamenlijke dorpsraden van Zeevang d.d. 14 februari 2012,
gehouden te Warder
Notulen
Aanwezig:
Cas Zechner, Eli van Putten, Richard van der Nat (Schardam); Bartjan van der Sluis,
Afra Bakker, Jaap Kerner (Beets); Henk Prevoo (Middelie); Frank Wennekers, Inga
Tessel (Hobrede); Yvo de Ruijg (Oosthuizen); Ep Blakborn (Kwadijk); Piet Visser,
Maarten Benjamins, Wim Schoenmaker, Tiddo Valk, Jaap Visser, Hans Hellingman
(Warder)
A.

Notulen vorige vergadering

Afra Bakker heeft enige opmerkingen: onder C moet “iets concreets” worden
vervangen door “niets concreets” en onder H moet onder de acties van Beets t.a.v.
nieuwe bewoners toegevoegd worden dat ze ook een infoboekje krijgen.
B.

Fusieplannen

De voorlichtingsronde van de gemeente Zeevang heeft plaatsgevonden. Hieronder
worden de indrukken van de aanwezigen weergegeven.
Henk Prevoo: De infoavond was redelijk bezocht. Er is een voorkeur voor EdamVolendam evt. aangevuld met Waterland. Het verbaasde Henk dat raadsleden die
aanvankelijk voor de Fusie waren, nu weer eerst willen kijken naar vormen van
ambtelijke samenwerking.
Yvo de Ruig: College wist ambtelijke samenwerking af. Voorkeur gaat uit naar EdamVolendam Waterland wacht nog af. Edam-Volendam /Zeevang is groot genoeg.
Richard vd Nat: Er zijn in Zeevang veel deeltijdbanen, waardoor de gemeente slecht
functioneert. Hij is niet overtuigd van de noodzaak van een fusie. Is volgens hem een
kwestie van goede bedrijfsvoering. Hij begrijpt niet waarom een
opsplitsing/ontvlechting van de gemeente Zeevang categorisch afgewezen wordt.
Wat de kosten zijn van een opsplitsing van Zeevang is niet duidelijk.
Veiligheidsregio´s worden samengevoegd, dus het argument dat we onder
stadsregio Amsterdam moeten blijven gaat maar ten dele op.
Eli van Putten: Ziet vooral de nadelen van schaalvergroting.
Bartjan van der Sluis: Gemeente Zeevang is met 6000 inwoners erg klein. Gebrek
aan expertise.
Er volgt een korte discussie over de toekomst van de majeure projecten die nu op
stapel staan na een evt. fusie.
C.

Markermeer

Op de website van Waterfront Hoorn staat een plan om 3 eilanden te creëren bij
Schardam en Warder. Bartjan van der Sluis wijst ons hierop en benadrukt dat dit
onze aandacht behoeft

Wim Schoenmaker brengt naar voren dat op de informatieavond over de preof met
het slibscherm in Warder diverse malen vergeefs is gevraagd naar de
vervolgplannen. Hij vraagt aan de watersporters onder de aanwezigen hoe het nu
eigenlijk gesteld is met de kwaliteit van het Markermeer. Inga Tessel wijst erop dat
de populatie aalscholvers afneemt omdat er minder voedsel beschikbaar is. Volgens
Inga Tessel en Eli van Putten wordt natuurcompensatie nogal eens oneigenlijk
gebruikt. Cas Zechner pleit ervoor om meer zandconcessies uit te geven waardoor er
meer diepten ontstaan en de waterkwaliteit kan verbeteren. Volgens Cas Zechner is
er geen samenwerking tussen degenen die zich met dijkverzwaring en degenen die
zich met de upgrade van het Markermeer bezighouden. Cas Zechner neemt contact
op met het Waterfront.
D.

School Beets

Bartjan van der Sluis legt uit wat hij gepresenteerd heeft in het raadsspreekuuur. Er
ligt een plan met geringe kosten voor de gemeente. Het wordt morgenavond
gepresenteerd in de dorpsraad van Beets. Hij wijst er ook op dat het MFA in
Oosthuizen meer dan 8 mln. Moet kosten. Hij legt de gemeente voor dat je voor de
helft van dit bedrag een school in Watderrrijk en een renovatie van het culturel
centrum kan realiseren. Hij memoreert nog even dat het cultureel centrum de
gemeente jaarlijks € 150.000 kost, terwijl de dorpshuizen in anderekernen zichzelf
bedruipen. Hij zal nog een gesprek hebben met Leny van Duivenvoorde om e.e.a. te
presenteren.
Alle aanwezigen zijn onder de indruk van de plannen.
E.

Ontsluiting Warderrijk / afsluiting
spoorwegovergang Warderweg

Wim Schoenmaker legt het plan van het collega van B&W m.b.t. de ontsluiting van
Waterrijk uit. Hij wijst op de gevaarlijke situaties voor het verkeer van en naar Warder
als de spoorwegovergang naar Oosthuizen dichtgaat en er van de alternatieve route
via de Westerweg gebruik gemaakt moet worden. Hij wijst ook op plannen om de
Purmerenderweg op de N244 en zo indirect op de A7 te laten aansluiten, waar de
situatie na voltooiing van de 2e Coentunnel zal verbeteren. Het is dus logischer om
ontsluiting richting Beemster te zoeken.
Bartjan van der Sluis adviseert Warder om het hogerop te zoeken (provincie N-H)
Naar aanleiding van de punten D. en E. wordt er gesuggereerd om een
gemeenschappelijke werkgroep uit alle dorpsraden te formeren die zich met dit
gemeentebeleid gaat bezighouden en als gesprekspartner voor de gemeente gaat
fungeren. Verder is er de wens om vaker bijeen te komen ( 2x per jaar).
F.

Rondvraag

Yvo de Ruijg: Vraagt wie uiteindelijk bepaalt met wie we fuseren.
Jaap Visser: Wijst erop dat een fusie van onderop gedragen moet worden en niet
van bovenaf moet worden opgelegd. Hij benadrukt ook de noodzaak om iets aan de
huisvesting van de school in Oosthuizen te doen.
Henk Prevoo: Wil een kennisbank in het leven roepen. Bij Beets is nu veel kennis
over kleine scholen en over 5 jaar speelt dit probleem mogelijk in Middelie.

Ep Blakborn: Vorige week is er een bijeenkomst geweest van de ARO m.b.t. de
bufferwoningen. Hier is voor Kwadijk alleen het plan van de gemeente aan de
ordegekomen en niet de andere twee (veel) breder gedragen plannen. Bovendien zat
wethouder Frank de Ruijter aan tafel en niet de portefeuillehouder, Hans Schütt. Dit
terwijl Frank de Ruijter persoonlijke belangen heeft bij het plan van de gemeente.
Frank Wennekers geeft aan dat voor Hobrede ook een plan ter toetsing is
aangeboden wat geen draagvlak heeft onder de bewoners.
Jaap Kerner: Een delegatie van Beets is op gesprek geweest bij het college. Zij
kregen aan het begin van het gesprek te horen dat het alleen kon plaatsvinden onder
belofte van geheimhouding. Hij zou hier niet aan hebben meegedaan, maar wil wel
weten hoe anderen hier over denken. Bartjan licht toe dat de rede van
geheimhouding was dat de raad nog niet geïnformeerd was. Wim laat weten dat de
raadsleden de plannen voor de sluiting van spoorwegovergang Warderweg al 4
maanden onder embargo hadden. Bovendien zijn zij niet in kennis gesteld dat
dorpsraad Warder op 10 januari zou worden ingelicht.
Plan voor hechtere samenwerking:
•

Zodra één van de dorpsraden een probleem of onderwerp heeft waarbij ze de
hulp van andere dorpsraden nodig heeft, kunnen ze de secretariaten mailen.

•

Bartjan van der Sluis stelt voor om een totaalplan voor de majeure projecten
en bufferwoningen te ontwikkelen als alternatief voor het gemeentebeleid.

•

Probeer met gezamenlijke dorpsraden een standpunt in te nemen en
gezamenlijk brieven te sturen.

Volgende bijeenkomst: wordt georganiseerd door Oosthuizen.
Notulen ingediend door:

Hans Hellingman

