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Openbare vergadering Dorpsraad Warder, 7 juli 2014
Locatie "Oude School" Warder 128
Notulen
Aanwezig
Jos van Gastel, Jan de Hollander, Bert van Hoogenhuyze, Ida Koning
en Tiddo Valk namens Dorpsraad.
Fayrouz van de Weit als inwoonster van Warder (W.160)
Afwezig
Wim Schoenmaker wegens ziekte; Piet Visser wegens vakantie.
Opening
Jos opent als voorzitter de vergadering en constateert dat de opkomst
vrij gering is. E.e.a. heeft natuurlijk ook te maken met het begin van
de vakantieperiode en we besluiten om hier in de toekomst bij het
vaststellen van de vergaderdata rekening mee te houden. Vanwege de
afwezigheid van onze secretaris stelt Tiddo voor deze taak over te
nemen; hetgeen door de overigen wordt aangenomen.
Notulen vorige vergadering
M.b.t. de notulen van de vorige vergadering komen 2 opmerkingen.
*Als datum van de vorige notulen dient 14 april gelezen te worden.
*Vervolgens nuanceert Bert nog even het stukje over de
zonnepanelen. Collectief biedt natuurlijk altijd voordelen, maar is in
Warder niet haalbaar vanwege de kleinschaligheid.
Ingekomen stukken
Er is een opnieuw een schrijven ontvangen van Aart Snieders over de
herinrichting van de Kerkebuurt en de financiele bijdrage van de
gemeente. Zoals eerder vastgesteld is Dorpsraad hier geen partij in.

Dijkversterking/Luwtemaatregelen
Er heeft een bespreking plaatsgevonden bij de reddingsbrigade. Jos
heeft een goed gevoel aan de bespreking over gehouden. Op 14 juli is
daar de volgende bijeenkomst.
Het lijkt erop dat door het aanleggen van een strekdam het zwembad
en de reddingsbrigade buiten “schot” blijven.
Naast de bijeenkomst op 14 juli vinden ook nog 3 vergaderingen
plaats in de komende periode. Twee daarvan zijn “besloten”
(Katwoude/Dijkversterking en Hoorn/Luwtemaatregelen). Een
wellicht interessante openbare voorlichtingsavond wordt gehouden in
De Breek op 26 augustus. Aanvang 19:00 uur.
Werkgroep fusie
Geen informatie wegens afwezigheid Wim.
WMO
Geen informatie. Ida was een eerdere vergadering afwezig wegens
vakantie en de laatste bijeenkomst is geannuleerd wegens ziekte van
Rens Molenaar. Als nieuwe datum staat nu 11 augustus gepland.
Besproken Actiepunten
De actie van Veilig Verkeer Nederland. We wachten nog op de
resultaten. Tiddo memoreert nog even dat ook het landbouwverkeer
(veelal loonwerkers) vaak veel te hard rijd. Er volgt een discussie hoe
je dit moet aanpakken om te voorkomen dat het averechts uitpakt.
Rondvraag
Bert wijst ons op de petitie via het Web over de tunnel bij Broek in
Waterland. Geen item voor de Dorpsraad; wellicht wel interessant
voor de inwoners van Zeevang en haar bereikbaarheid.
Jan vraagt eens een balletje op te gooien of bij het maaien ook niet de
brandnetels meegenomen kunnen worden. Nu blijven deze vaak over
de weg hangen; hetgeen zeer nadelig uitpakt voor de vele fietsers.
Sluiting
Jos sluit de zeer korte vergadering om 20:50 uur.
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Info smiley
Upgrading N247/Beemsterbrug/N247
WMO vertegenwoordiging
Upgrading website
Uitnodiging Jeugdwerker
Knelpunten HHNK
Plaatsing zendmast
Dijkversterking/luwtemaatregelen
Werkgroep fusie

Vergaderschema 2014
25 augustus
17 november
6 oktober
12 januari 2015

Warder, 22 juli 2014
Dorpsraad Warder
Tiddo Valk

