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Openbare vergadering Dorpsraad Warder, 15 juni 2015
Locatie "Oude School" Warder 128
Notulen
Aanwezig
Namens DR: Wim Schoenmaker, Tiddo Valk. Iets later zijn namens DR ook nog
aangeschoven: Jan den Hollander, Bert van Hoogenhuyze en Piet Visser
Namens HHNK: K. Woestenburg en B. Castricum
Namens Gemeenteraad: A. Middelbeek
Tevens 5 belangstellenden uit het dorp.
Afwezig wegens vakantie: ·Jos van Gastel en Ida Koning
Opening
Wim opent als plaatsvervangend voorzitter de vergadering en heet iedereen van
harte welkom. De vergadering is vanwege vakanties e.d. een week naar voren
gehaald, maar omdat bij de start toch nog beperkte aanwezigheid van DR-leden
is zal gestart worden met agendapunt 4. De notulen van deze vergadering zullen
door Tiddo worden vastgelegd.
Agendapunt 4; uitleg HHNK en stand van zaken dijkverzwaring
Ter verduidelijking introduceert Wim dit agendapunt. Er zijn in het verleden
diverse bijeenkomsten georganiseerd voor een steeds verschillende groep
aanwezigen. Het leek de DR daarom een goed moment om voor de vakantie nog
een keer met alle mogelijke belanghebbenden de afspraken en stand van zaken
door te spreken.
John van Lent reageert hierop met de mededeling dat hij het doel van het agendapunt niet
begrijpt omdat alle standpunten van een bijeenkomst van 5 mei met betrokkenen toch al
schriftelijk zijn vastgelegd.

Wim antwoord dat er soms ook andere geluiden te horen zijn en dat daarom dit
agendapunt is opgevoerd. Koos zal daartoe op hoofdlijnen nog even de stand
van zaken schetsen vanuit HHNK perspectief schetsen en mocht dit in lijn zijn
met de verwachtingen van de betrokkenen dan laten we het daarbij.

Koos geeft aan dat hij wel begrijpt dat er soms verschillende geluiden te horen
zijn omdat het project al zeer lang loopt; er diverse wisselingen van de wacht
hebben plaatsgevonden en er recent nieuwe ontwikkelingen zijn ontstaan door
de inbreng van de Zuyderzee Alliantie. Hij stelt voor nog even te recapituleren.
Er zijn in het project een paar bijzondere plekken; waaronder de haven van
Edam en het kruispunt van Warder met woningen, zwembad en reddingsbrigade.
De gesprekken over bijvoorbeeld het laatstgenoemde punt zijn weliswaar
vastgelegd, maar dat wil niet automatisch betekenen dat de afspraken ook zullen
worden uitgevoerd. Het is meer een handvat bij het bepalen van de koers en het
geeft een ijkpunt vanaf het meest negatieve scenario. Op dit moment ligt de
focus op een damwand waarbij nog gekeken wordt of deze wordt weg gebouwd
of dat er d.m.v. kleur zichtbaarheid aangegeven wordt. Pas nadat vanuit het
ministerie meer duidelijkheid is over de nieuwe onderzoek eisen kan e.e.a.
worden uitgewerkt.
Koos refereert ook nog even aan een project bij het gemaal van Schardam.
Vanwege het aanleggen van het nieuwe gemaal ligt op dit moment een stukje
dijk dat de verbinding tussen West-Friese Omringdijk en Waterlandse Dijk
vormt nu “bloot”. Vanaf 16 juni is gedurende een aantal dagen de ontwikkeling
van de dijk in de loop der eeuwen te zien.
John van Lent reageert hierna nog even richting Zuyderzee Alliantie en hun genoemde
beweringen die niet altijd klopten. Eén daarvan is de hoogte van de dijk; die toch duidelijk
lager is geworden in de afgelopen 50 jaar.
 Wouter den Hollander reageert met de stelling dat het niet zo zeer gaat om de
hoogte, maar meer om de stabiliteit van de dijk. Er is voldoende research materiaal
beschikbaar om dit te bewijzen. Wouter beaamt dat in het begin soms iets te hard
werd geroepen, maar dat dit ook nodig is om je doel te kunnen bereiken. Op dit
moment is veelvuldig contact met het hogere echelon; wat noodzakelijk is om je
doel te bereiken.
 Wim memoreert namens DR nog even de positieve omslag die de Alliantie heeft
kunnen bewerkstelligen in de stellingname van HHNK, ministerie e.d. ten opzichte
van de dijkverzwaring en concludeert dat de bespreking van agendapunt 4 wat DR
betreft hiermee is afgesloten.
 Henk Eijkmans geeft namens het bestuur van de Watersportvereniging aan dat zijn
vereniging zich kan vinden in de gemaakte afspraken.

De heren van HHNK en de belangstellenden uit het dorp verlaten de vergadering
en DR vervolgt met agendapunt 2.
Agendapunt 2; Notulen vorige vergadering
goedgekeurd
Agendapunt 3; Ingekomen stukken
Mail A. Schnieders (SCEW): mooi plein, maar kermis nog steeds op oude plek.
>We zullen dit onder de aandacht brengen bij het kermiscomité, maar volgens
Maarten Hellingman heeft het ook te maken met de doorgang bij het café.

Inschrijvingstermijn Dorp Vernieuwingsprijs.
>Geen actie
Mail NAM over bezoek boortoren op 18 juni ’s avonds. >Ter info; wellicht Bert
Uitkomst verkeersmaatregelen; mail Rob van Gerve.
>DR vindt uitkomsten
wel meevallen; we nemen geen verdere actie.
Agendapunt 5; Vergadering dorpsraden Zeevang te Oosthuizen 7 mei.
Het verslag wordt besproken en als aandachtspunt wordt genoemd of er niet
meer bekendheid moet zijn omtrent de plekken waar een AED hangt.
(Gouwtje?, telefoonlijst?)
Agendapunt 6; Glasvezel
Er is op 16 juni overleg op het gemeentehuis.
Uitgangspunten zijn:
 Alle huishoudens worden aangesloten (ook buitengebied)
 Moet betaalbaar zijn (wordt waarschijnlijk iets goedkoper dan Ziggo)
 Voor fusiedatum moet alles definitief en onomkeerbaar zijn.
Agendapunt 7; Budget dorpskernen
De ideeën van Zwembad en SCEW worden ondersteund door DR.
Tiddo geeft aan dat DR overigens nog geen subsidie voor 2015 heeft ontvangen;
Wim gaat navraag bij gemeente doen.
Agendapunt 8; Behandeling Actiepunten
Actiepunten zijn deels hierboven besproken of meer voor langere termijn.
Hieronder nog even een aantal bijzonderheden.
Actiepunt m.b.t. Smiley is besproken en afgehandeld.
Actiepunt Westerweg/N247: nog geen duidelijkheid verkregen.
Actiepunt KPN zendmast: opnieuw in beeld vanwege andere focus KPN.
Agendapunt 9; Rondvraag
Wouter den Hollander vestigt nog even de aandacht op de bijeenkomst bij
Spaander van aanstaande donderdag. Hij geeft aan dat er de laatste tijd veel
bereikt is en dat het project momenteel stil ligt in afwachting van de uitkomst
van allerlei onderzoeksresultaten. De eerste prognoses lijken aanzienlijke
besparingen op te leveren en zijn dus hoopvol.
Andre Middelbeek reageert dat de gemeente helaas verstek zal moeten laten
gaan vanwege andere verplichtingen op die avond.
Maarten Hellingman wijst op het feit dat de bermen nog niet gemaaid zijn en dat
er veel onkruid ontstaat. Provincie heeft wel gemaaid; HHNK nog niet.
Agendapunt 10; Sluiting
De vergadering wordt om 21:55 uur gesloten.

