
 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder, 26 mei 2014 

Locatie "Oude School" Warder 128 

 

Notulen 

 

Aanwezig 

Jan de Hollander, Bert van Hoogenhuyze, Piet Visser. Wim 

Schoenmaker. 

Hans Hellingman (VVD), Maarten Hellingman (inw.) 

 

Afwezig 

Jos van Gastel, Ida Koning, Tiddo Valk, allen met afbericht. 

 

Opening 

Wim, als pl. vervangend voorzitter, heet allen welkom en meld dat 

het afscheid van Hans Hellingman als dorpsraadslid op een nader 

vast te stellen tijdstip zal plaats vinden. 

 

Notulen vergadering 26 mei 

Notulen worden zonder  aanmerkingen voor akkoord aangenomen. 

 

Ingekomen stukken 

Mails van SCEW inzake de bestrating langs de Oude School en de 

mogelijke steun (financieel/materieel) door de gemeente. 

Dorpsraad is van mening, zoals ook al eerder gesteld, dat dit een 

zaak is tussen gemeente en SCEW.  

 

Dijkversterking/Luwtemaatregelen 

Hiervoor staat een overleg gepland  tussen HHNK en direct betrokken 

partijen op 16 juni a.s. 

 

Werkgroep fusie 
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Voor 4 juni a.s. staat een vergadering gepland met burgem. Karen 

Heerschop en werkgroep, om het onlangs uit gebrachte Plan van 

Aanpak door te spreken. 

Werkgroep verkeer 

Bert van H. is bereidt om deel te nemen aan de werkgroep. 

In de vergadering van 4 juni a.s. met de fusiegroep neemt Wim S. 

het op. 

 

Vergadering VvKv  15 april 2014 Zuidermeer 

Vergadering is bezocht door Piet Visser en Wim Schoenmaker. 

Verschillende items werden besproken; 

Dorpsvisie: 

Advies werd gegeven om een dorpsvisie op te maken, met daarin  o.a. 

vermeld de doelstellingen die je wilt realiseren. 

Veelomvattend, onze conclusie was, dit in het dorpsradenoverleg 

te brengen en te trachten een Zeevang brede dorpsvisie te realiseren. 

Jongeren beleid: 

Ook hierin is de conclusie om dit gezamenlijk met onze collega raden 

op te pakken. 

Wel is het zinvol om de Jeugdwerker Zeevang uit te nodigen voor een 

verhelderend gesprek. 

Social Media: 

Presentatie werd gegeven door Minouche Besters, een jongedame die 

zeer gecharmeerd was van Facebook, Twitter en alle mogelijkheden 

die het Social Media biedt. Vooralsnog hebben wij besloten op onze  

"eigen wijze" de communicatie intern en extern uit te voeren. 

 

WMO 

Ida is met vakantie, dus deze vergadering geen info. 

Op de vraag van Piet V. over een adviesraad vanuit de kernen wordt 

geantwoord dit punt in de eerstkomende vergadering aan te roeren. 

 

Actiepunten 

De actie van Veilig Verkeer Ned. te hard rijden in de bebouwde 

kom is door de Dorpsraad geïnitieerd en uitgevoerd. 

Hierbij viel op dat de geplaatste smiley wel z'n vruchten afwierp. 

Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van de registratie, de inwoners 

worden via het dorpsblad op de hoogte gesteld. 



Overleg met HHNK. 

Dit is een regelmatig overleg over wegen, met name de obstakels en 

de geplaatste damwand zullen door HHNK aangepakt worden. 

Landbouwverkeer N247 

22 Juni is de dorpsraad aanwezig geweest op de infoavond over de 

vervanging van de brug en de upgrading van de N247. 

Hier is de volgende info verstrekt; 

Verlichting N247 traject Edam/Oosthuizen wordt verbeterd. 

Laatste  bushalte vóór Edam komt te vervallen. 

Vóór de spoorwegovergang Oosthuizen is een overgang gepland voor 

met name landbouwverkeer van de parallelweg naar de N247. 

Dorpsraad Warder heeft verzocht om te kijken of een rotonde kruising 

Westerweg/N247 geen betere optie is. 

Ook de verwijdering van de vangrail bij de kruising N247/Klemweg is 

door ons voorgesteld. De vangrail wordt door velen als bijzonder 

hinderlijk ervaren (beperkt zicht vanaf Middelie en versmalling 

N247). 

Vervanging brug Beemster/N247 

Vervanging van brug zal eind 2015 plaats vinden. 

Hierdoor zal het verkeer via de Raadhuisstraat geleid worden. 

Het doorgaande verkeer zal middels omleidings-borden via N-

Beemster en Edam geleid worden. Voor economisch gebonden 

ondernemers zal ontheffing mogelijk zijn, bijv. de agrariër die zowel 

in Beemster als Zeevang land gebruikt. 

Dorpsraad Warder heeft tevens geadviseerd om een fietstunnel te 

maken bij de Sluisweg/Parallelweg. Mogelijk goed te realiseren 

omdat brug hoger komt te liggen waardoor een fiets ondergang o.i. 

mogelijk is. 

Zonpanelen 

Bert van H. bericht dat het collectief plaatsen van zonpanelen geen 

grote voordelen biedt. Alleen bij het plaatsen van  een zonpanelen 

park biedt het perspectief. 

Rondvraag 

Jan de H. wijst op de slordige speelplaats bij de peuterspeelzaal. 

SCEW heeft dit reeds opgenomen. 

Hans H. verzoekt toe zending van agenda en notulen dorpsraad. 

Wim S zegt dit toe. 

 



Sluiting 

Wim sluit 21.45 uur de vergadering 

 

Actiepunten 

Wim S.  Info smiley 

Allen  Upgrading N247/Beemsterbrug/N247 

Ida   WMO vertegenwoordiging 

Tiddo/Wim S Upgrading website 

Wim S  Uitnodiging Jeugdwerker 

Allen  Knelpunten HHNK     

Wim S  Plaatsing zendmast 

Jos v.G/Wim S Dijkversterking/luwtemaatregelen 

Wim S  Werkgroep fusie 

 

Vergaderschema 2014 

7   juli  17 november 

25 augustus 12 januari 2015 

6   oktober 

 

Warder,  29 mei 2014 

Dorpsraad Warder 

W. Schoenmaker (secr.) 

 

 

 

 

 

 

 


