
                                                                                                                                                    

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder, 1 september 2014 

Locatie "Oude School" Warder 128 

 

Notulen 

 

Aanwezig 

Bert van Hoogenhuyze, Jan de Hollander, Wim Schoenmaker namens 

Dorpsraad. 

Hans Schütt (weth.) , A.Middelbeek (ZB), Dirk Dijkshoorn (ZB), Jetty 

Voermans (PvdA), Hans Hellingman (VVD), Maarten Hellingman (inw.), Aart 

Snieders (SCEW). 

 

Afwezig 
Jos van Gastel, Ida Koning, Tiddo Valk,  Piet Visser, allen wegens vakantie. 

 

Opening 

Wim S opent de vergadering en geeft aan dat, door verplaatsing van de 

bijeenkomst van 25-8, de bezetting minimaal is door reeds geplande vakanties. 

Ook de geplande presentatie van bouwplan Warder 52 is op het laatste moment 

geannuleerd. Wel konden wij een redelijk aantal belangstellenden verwelkomen. 

 

Presentatie bouwplan Warder 52 

Helaas is de presentatie door Dekker projectontw. op het laatste moment 

geannuleerd. Nu is verwezen naar de presentatie van dit plan op 3 september a.s. 

in de "Oude School" Aanvang 20.00 uur. 

 

Notulen vergadering 7 juli 2014 

Geen opmerkingen 

 

Ingekomen stukken 

Brief van SCEW, mede namens de dorpshuizen Hobrede en Beets, gericht aan 

gem. Zeevang om te komen tot een omkadert beleid hoe om te gaan met 

dorpshuizen Zeevang en hoe dit te borgen in de nieuw te vormen gemeente. 

 

Uitnodiging van Beets voor de gezamenlijke vergadering 8 oktober 2014 te 

Beets 

 
 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                     



Bericht van gem. Zeevang dat de subsidie voor 2013 definitief vastgesteld is. 

 

Dijkversterking/Luwtemaatregelen 
Jos vG en WS zijn op de bijeenkomst geweest van 14 juli, locatie 

Reddingsbrigade Warder, hier werd het voorlopig definitieve ontwerp 

gepresenteerd voor de Warder kust. Warder zwembad, Reddingsbrigade en 

Zeilver. behouden het vrije water. De versterking zal voor een deel binnendijks 

plaats vinden d.m.v. een damwand. Hiervoor dient nog overleg met de direct 

betrokken bewoners plaats te vinden. De verwachting is dat dit in de periode 

aug/sept geregeld wordt. 

Wij worden als Dorpsraad en de betrokken verenigingen geïnformeerd over de 

verdere ontwikkelingen. 

Over de problematiek bij de campings a/d IJsselmeerdijk, m.b.t. de 

dijkversterking, zal Dorpsraad in overleg met  gemeente kijken of wij daar een 

bijdrage in kunnen leveren om tot een oplossing te komen.  

 

Fusie Zeevang/Edam-Volendam 
Op 25 aug. en 27 aug. zijn wij, op uitnodiging van beide gemeenten, aanwezig 

geweest om mee te denken in het opstellen van een toekomstvisie van de 

gemeente en wat voor gemeente wij willen zijn. 

Hier kwamen WMO, Woningbouwbeleid, de voor en tegen van de 

samenvoeging aan de orde. De conclusies van de beide sessies worden vertaald 

in de vaststelling van de Toekomstvisie. 

Beide ontmoetingen verliepen in een prettige sfeer, het merendeel van de 

aanwezigen zag wel het belang van de fusie zowel in Zeevang als in Edam-

Volendam. 

 

WMO 

Ida K. is met vakantie derhalve info de eerstkomende vergadering. 

 

Actiepunten 

WS heeft gesproken met dhr.Kreuk van HHNK over de bomenkap Westerweg. 

Planning is start kap herfst 2014. 

Bomen worden om en om gekapt, dit houdt in dat de helft blijft staan en 

gesnoeid gaat worden. 

2e Kap fase over 3 a 4 jaar. 

Per fase worden ook nieuwe bomen geplaatst, de keuze hiervoor is gevallen op 

de Populus-Nigra-Cultivar in de volksmond de zwarte populier. 

 

Plaatsing zendmast 

Dorpsraad heeft verschillende malen KPN benadert omdat er nog geen 

activiteiten waren, terwijl bouwvergunning en grondaankoop reeds lang 

geregeld zijn. Ons is nu gemeld dat de zendmast van de planning is omdat op dit 



moment voorrang gegeven wordt aan het G4 traject en de verdere middelen  

ontbreken om de zender te plaatsen. 

Wij hebben nu afgesproken dat geïnventariseerd gaat worden bij wie de 

ontvangst slecht is. Bij voldoende gegadigden en met behulp van gemeente 

zullen wij trachten toch tot een oplossing te komen. Aart S. heeft zijn 

medewerking aan dit project toegezegd. 

 

Rondvraag 

Aan de orde werd gesteld de onlangs gelanceerde plannen van HHNK voor de 

oeversprong, dit houdt in dat er een oeverdijk gerealiseerd gaat worden over 

een lengte van ca 10 km. bij Hoorn en Zeevang. 

De oeverdijk zal gemiddeld 500 m. uit de huidige kust aangebracht worden. 

Dit plan is nog in een ontwikkelingsstadium. Als vertegenwoordiging van 

Dorpsraad Warder waren Josv G. Ida K., Wim S. aanwezig. 

Het merendeel van de aanwezigen was mordicus tegen deze plannen. 

In de vergadering was de afwijzing ook unaniem. Afgesproken is dat in overleg 

met gemeente en nog te informeren politieke partijen contact opgenomen wordt 

met HHNK waarin wij de voorgenomen plannen Oeversprong volledig afwijzen. 

 

Botulisme natuurgebied a/d Klemweg 

Vergadering sprak ook de verontrusting uit over de extreme vogelsterfte in dit 

gebied veroorzaakt door boutulisme. 

Herhaaldelijk zijn in ontwerp stadium HHNK en cs. gewezen op de mogelijke 

gevolgen van de afsluiting, hier is echter geen aandacht aan gegeven.. 

Maarten H. neemt contact op met medestanders (E.deBoer} om in overleg met 

Dorpsraad en mogelijk gemeente  actie te ondernemen om het gebied 

leefbaarder te krijgen voor vogels. 

 

Tunnel Broek in Waterland 

Bert v. H. zegt toe een stukje te plaatsen in de Warder Gouw. Als bewoners van 

Zeevang staan wij positief t.o.v. de plannen voor een tunnel. 

 

Jetty V 

Vraagt aandacht voor het project Dijk van een Kust, 100 jaar va 

watersnoodramp 1916. Hiervoor worden diverse culturele activiteiten ontplooit 

worden. T.z.t. worden wij uitgenodigt voor een bijeenkomst. 

 

Maarten H./J. den Hollander  

Er wordt maar een strook van ca. 1 m. gemaaid langs de N247, het resterend 

deel zorgt voor belemmering van het uitzicht dus Gevaar voor weggebruikers. 

Berm langs de IJsselmeerdijk (tussen weg en afrastering) wordt niet gemaaid, 

derhalve hinderlijk voor fietsers en wandelaars. 

Dorpsraad neemt contact op met HHNK en provincie. 



 Aart S. 

Ingekomen brief van SCEW over de situatie rond de erfverharding bij de Oude 

School is nog niet in het bestuur behandelt. 

Intern zal de dorpsraad het bespreken en het  terugkoppelen naar SCEW. 

 

Sluiting 

Wim S sluit de vergadering 22.30 uur, en bedankt een ieder voor zijn (haar) 

inbreng. 

 

Vergaderschema 2014 

6    oktober    12 januari 2015  

17  november 

 

Actiepunten 

Wim S   Info smiley      

Allen    Upgrading N247/Beemsterbrug fietstunnel  

Ida    WMO 

Tiddo/WS   Upgrading website 

Wim S   Uitnodiging jeugdwerker  

Allen    Knelpunten HHNK weg/waterbeheer 

Wim S/Aart S  Plaatsing zendmast 

Jos v G   Oeversprong 

Allen/Maarten H  HHNK botulisme 

Wim S   Maaien HHNK/Provincie 

 

Warder,  3 september 2014 

Wim Schoenmaker (secr.) 

 

  

 

   


