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Notulen jaarvergadering Dorpsraad Warder, 10 maart 2014
Aanvang 20.00 uur, Oude School, Warder 128
Aanwezig:

Jos van Gastel, Hans Hellingman, Jan de Hollander
Bert van Hoogehuyze, Ida Koning, Wim Schoenmaker, Tiddo Valk, Piet Visser.
Inwoners (ca. 25) en leden van het gemeentebestuur

Gastspreker:

Dick de Waal met 2 assistenten

Opening
Jos van Gastel opent de vergadering en kan tot zijn genoegen
constateren dat de belangstelling voor onze avond goed is.
Het kunnen functioneren van een dorpsraad valt of staat ook bij
het meedenken en aangeven van de burgers.
Ingekomen stukken
Mededeling van gemeente Zeevang dat de dorpsraad subsidie toegekend is voor 2014 t.b.v. € 1.250,--. Het bedrag zal vóór 31 maart
overgemaakt worden naar onze penningmeester.
Onderzoekrapport van gemeente Zeevang "Samen over beperkingen
heen". Dit betreft een WMO stuk, onze vertegenwoordigster Ida K. zal
zich hierover ontfermen
.
Mail van Greetje Snoek ontvangen waarin zij haar zorg uitspreekt
over de kwaliteit van de weg vanaf Oosthuizen tot hoek Warderweg/
Westerweg. Hierover zijn reeds contacten geweest met dhr. Akerboom
van HHNK. Hr. Akerboom geeft aan dat de weg weliswaar niet heel
goed is, maar wel voldoet aan de bestaande veiligheidsnormen.

Incidenteel herstel zal plaats vinden, maar groot onderhoud staat niet
op de planning.
Mail van SCEW (via A.Snieders) n.a.v. aanvraag bij de gemeente
voor aanleg bestrating naast de "Oude School".
Zoals in eerdere vergaderingen gesteld is de dorpsraad niet meer dan
een bemiddelende partij. Voor zover bij de dorpsraad bekend, leeft de
gedachte bij de gemeente om een bedrag beschikbaar te stellen voor
herstel. Het, al dan niet, toe te kennen bedrag is onbekend.
Het via een VVD bijeenkomst ingebrachte punt van het slecht
onderhouden van wegbewijzeringborden van fietsroutes door J. van
Lent. Door de dorpsraad is, na het vernemen van de melding, direct
contact opgenomen met dhr. Wardenaar van TD Zeevang. Inmiddels
zijn de borden schoongemaakt.
Stukken van gemeente Zeevang ontvangen over de geplande acties
van Veilig Verkeer Nederland die voor 2014 gepland zijn.
Dorpsraad zal zich bezighouden met het thema snelheid in april/mei.
De school met het thema fietsverlichting in november.
Jaarstukken
Notulen jaarvergadering
Jaarverslag 2013
Activiteitenplan 2014
Financieel verslag
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Rondvraag
A. Snieders
Slechte ontvangst KPN
Dorpsraad heeft al melding gemaakt bij de betrokkenen dat KPN
vergunning heeft voor een steunzender a/d Klemweg.
Door technische ontwikkelingen bij KPN (o.a.4G) is de bouw van een
steunzender even opgeschort. Dorpsraad blijft druk uitoefenen op
KPN.
J. van Lent vraagt ook aandacht voor de, in zijn optiek, slechte staat
van onderhoud van het parkeerterrein bij het zwembad.

J.Bol wijst op het slechte zicht op de kruising IJsselmeerdijk hoek
Warderweg. Spiegels een optie?
Dorpsraad neemt het punt mee in het overleg met HHNK.
Upgrading website
John van Lent bood aan, voor een beperkte vergoeding, mee te denken
in de upgrading van onze website.
Meerdere klachten werden geuit over de straatverlichting.
Dorpsraad neemt contact op met de beheerder.
Pauze
Presentatie D. de Waal
Na de pauze werden wij door Dick de Waal ingeleid in de wondere
wereld van de dijkverhoging tussen Enkhuizen en Hoorn.
Ondubbelzinnig werd ons duidelijk gemaakt dat planvorming,
uitvoering en resultaat totaal niet met elkaar in overeenstemming
waren. Met film, dia's en korte beschrijvingen werd ons duidelijk
gemaakt zeer alert te zijn op de mogelijke dijkversterking die in ons
gebied plaats moet vinden. De tijd was tekort om een goed totaal
beeld te verkrijgen, er zullen ook zaken goed gegaan zijn.
Toch een boeiend en spraakmakend verhaal.
Sluiting
Jos kon 22.30 uur de vergadering afsluiten na D. de Waal en zijn
secondanten hartelijk bedankt te hebben voor hun goede presentatie.
Dorpsraad Warder
W.Schoenmaker (secr.)

