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Openbare vergadering Dorpsraad Warder
Locatie "Oude School" Warder 128
Maandag 22 februari 2016
Notulen
Aanwezig
Namens Dorpsraad: Tim Bakker, Jan de Hollander, Ans Konijn, Wim Schoenmaker,
Tiddo Valk en Piet Visser en als overige belangstellenden: Hans Schütt, André
Middelbeek, Hans Hellingman, Maarten Hellingman, Nico van Stralen.
Afwezig
Wegens vakantie zijn Ida Koning en Jos van Gastel afwezig. Daarnaast is een
bericht van verhindering ontvangen van Bert van Hoogenhuyze en de
afgevaardigden van PvdA en VD80.
Opening
Vanwege de afwezigheid van Jos neemt Wim de honneurs als voorzitter waar en
zullen de notulen dit keer door Tiddo gemaakt worden.
Notulen vergadering 11 januari 2016
De notulen van de vorige vergadering worden akkoord bevonden.
Ingekomen stukken
Er is een ingekomen stuk van de gemeente omtrent de oude plaatsnaamborden die
voor belangstellenden beschikbaar zijn. Dit is ook al via de media gecommuniceerd.
Vanuit de inwoners van Warder zijn 2 e-mails ontvangen; één m.b.t. de invoering van
hondenbelasting en één m.b.t. de aangifte OZB. We nemen deze voor kennisgeving
aan. In een fusietraject ontkom je nu eenmaal niet aan veranderingen. Per individu
kan dit voordelig of nadelig uitvallen en hondenbelasting is zo’n voorbeeld. De
andere email over de nog niet verstrekte OZB waarden lijkt ons niet relevant voor de
aangifte over 2015.
Er is ook nog een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst van organisaties van
vrijwilligers op 29-04-2016. Naar onze mening iets te snel op de vorige bijeenkomst
en niet specifiek relevant voor de Dorpsraad.
Bijeenkomst pachters/SBB
De bijeenkomst is op 19-02-2016 door de dorpsraad georganiseerd op initiatief van
Ina Bouwman. Algemene klacht was de moeilijke communicatie met SBB waarbij je
als pachter het gevoel had dat je roepende in de woestijn was.
De bijeenkomst is door 13 agrariërs bijgewoond en vanuit SBB was het hoofd SBB
NH aanwezig; zijnde mevrouw Rina Tienkamp.

De dorpsraad heeft deze bijeenkomst uitsluitend gefaciliteerd gefungeerd en was
geen gesprekspartner. Na een moeizame start met over en weer het nodige
wantrouwen is er uiteindelijk toch een goed gesprek tot stand gekomen waarbij SBB
ook wel heeft aangegeven dat zij binnen haar budget tegen beperkingen aanloopt.
Jan de Hollander heeft een uitvoerig verslag van de bijeenkomst gemaakt en er volgt
ook nog een versie van SBB. Maarten Hellingman bedankt de Dorpsraad voor het
faciliteren van de bijeenkomst en hij hoopt dat er iets met de informatie gedaan zal
worden. Wim benadrukt in zijn reactie dat daar ook een rol voor de agrariërs is
weggelegd.
Ook wordt nog gerefereerd aan de stekelverordening binnen de voormalige
gemeente Zeevang. Wethouder Schütt geeft aan dat er zeer recent een brief naar
alle betrokken partijen (o.a. SBB/ProRail/HHNK/Provincie) is gestuurd om
bekendheid te geven aan het bestaan van deze verordening.
Luwtemaatregelen
Er is een bijeenkomst geweest in het WF Museum te Hoorn waarbij is aangegeven
dat de keuze is gevallen op Archipel Oost. Er zullen 3 dammen komen op zo’n 2,5km
uit de kust waar dan uiteindelijk eilandjes op zullen ontstaan. Men hoopt hiermee dat
de visstand en de plantengroei zal stijgen. De interpretaties worden met de nodige
scepsis ontvangen, temeer daar er vorig jaar gemaaid moest worden vanwege de
overtollige plantengroei. Ook weinig communicatie over de (mislukte?) proef van de
damwanden vorig jaar versterkt het wantrouwen. Helaas lijkt het er dus op dat in dit
project geen discussie kan worden gevoerd en dat de plannen (gesteund door een
sterke lobby vanuit toerisme) hoe dan ook gerealiseerd moeten worden. Een extra
probleem is het feit dat 2,5 km uit onze kust al grondgebied van Lelystad is.
Voortgang glasvezel Zeevang
Na wat haperingen lijkt nu toch echt het laatste traject van dit project aanstaande.
Zeer binnenkort zal getracht moeten worden om 55% deelname onder de bewoners
te realiseren om het project te kunnen laten doorgaan. Per kern zullen daarvoor 8
ambassadeurs langs de deuren gaan.
GDO
De Dorpsraden hebben aangegeven niet onder het sociaal domein te willen vallen en
vinden dat meer een organisatie voor Seniorennet Volendam en SBS 55+. Als
dorpsraad willen we een onafhankelijk en rechtstreeks geluid laten horen richting
B&W en raad.
Actiepunten/Rondvraag
Zeevang Oost: M.b.t. het organiseren van de waterloop zit het hoogheemraadschap
op dit moment nog met een probleem bij Warder 52. Zolang de plannen daar nog
niet definitief zijn, kan er eigenlijk niets gebeuren. Verder zal bij Neefjes een pomp
verplaatst moeten worden. Wim roept de aanwezigen op om problemen met te
blijven melden, zodat dit continue kan worden meegenomen in de plannen.
KPN Zendmast: Er is toezegging dat de zendrichting van de mast richting Warder zal
worden bijgesteld in de hoop dat dit verbetering gaat geven. Een andere oplossing
zou een upgrade van de zendfunctionaliteit kunnen zijn. Tim vraagt of het gebruik
van bestaande privé masten geen goedkope oplossing kan zijn. Naar het schijnt
gooit het gebrek aan 24-uurs toegankelijkheid daar roet in het eten.

Glasvezel: zie punt 6 vergadering
Dijkversterking: geen bijzonderheden
GDO: zie punt 7 vergadering
Energie: geen bijzonderheden (Bert afwezig)
Herstel Bank Kooijmanweg: nog in planning bij Piet Visser
Tijdens de rondvraag informeert Nico of de Dorpsraad het beleidsplan buitengebied
kent; o.a. in het kader van regulering grondwaterstanden en bijvoorbeeld botulisme.
Reactie Dorpsraad is dat wij ons hier niet actief mee bemoeien.
Ans Konijn geeft informatie over de samenstelling van het nieuwe bestuur van de
stichting AED. Zelf is zij penningmeester geworden bij deze stichting. Arie Kastelein
is de voorzitter en Laura Butter de secretaresse. Men hoopt met dit nieuwe bestuur
de stichting weer op de rails te zetten waarbij keuzes uit het verleden nog voor een
financieel probleem kunnen zorgen; zoals bijvoorbeeld de vervanging van batterijen.
In de toekomst sluit Ans een samenwerking met EHBO Edam-Volendam niet uit.
Tiddo geeft vooruitlopend op de jaarvergadering aan dat de jaarcijfers klaar zijn en
dat 2015 wordt afgesloten met een verlies van EUR 400. Ook voor 2016 lijkt dit
scenario zich te herhalen dus het wordt wel zaak om alert te blijven op het feit dat de
verhoogde belangstelling voor de Dorpsraad Warder ook extra uitgaven betekend.
Tim vertelt het e.e.a. over de bouwkavel Kout. Binnenkort zal de bebouwing plat
gaan en zal gestart worden met bebouwing van 2 kavels. Helaas is een bouwkavel
van 1,5 grootte recent afgezegd.
Vanuit de vergadering wordt ten slotte nog de wens geuit om meer informatie vanuit
de gemeente. Het lijkt erop dat de uitgebreide berichtgeving van Zeevang heeft
plaatsgemaakt voor zeer summiere berichtgeving in De Uitkomst. Wethouder Schütt
zal nagaan of er op andere wijze informatie verstrekt kan worden.
Sluiting
De vergadering wordt op 21.45 uur gesloten.
Vergaderschema
04 april (jaarverg.)
23 mei
04 juli
29 augustus
10 oktober
21 november
16 januari 2017
Actiepunten
Jos, Wim Maarten
Wim
id.
Ans
Jos
Bert
Piet V.

Zeevang Oost
KPN Zendmast
Glasvezel
AED
Dijkversterking
Energie
Herstel bank Kooimanweg

