
                                                                           

         

Notulen jaarvergadering Dorpsraad Warder, 24 april 2017 

Aanvang 20.00 uur, Oude School Warder 128 

 

Aanwezig; 

Tim Bakker, Jan de Hollander, Ans Konijn, Wim Schoenmaker, Tiddo Valk en 

Piet Visser namens Dorpsraad.  

Daarnaast 12 overige belangstellenden, bestaande uit gemeenteraadsleden, 

dorpsbewoners en wijkagente Wanda Allebes. 

 

Afwezig met afbericht: 

Namens Dorpsraad: Anja Balzareit, Bert van Hoogenhuyze en Ida Koning 

Verder is afbericht ontvangen van de burgemeester en van Stephan Walther  

(beleidsmedewerker van de gemeente).  

 

Opening 

Wim heet iedereen van harte welkom en fungeert deze avond als voorzitter 

omdat Bert van vakantie geniet. 

 

Ingekomen stukken 

Er is een mail ontvangen van Kim Schilder over het project “Welkom in de 

wijk”, waarbij nieuwe inwoner een informatiepakket ontvangen. 

Ook is een uitnodiging ontvangen voor de jaarvergadering van Dorpswerk op 

dinsdag 16 mei. Belangstellenden kunnen zich bij Wim aanmelden. 

 

Jaarstukken 

Notulen jaarvergadering 4 april 2016 

De notulen van 2016 worden goedgekeurd. 

Jaarverslag 2016 

Het jaarverslag met de activiteiten uit 2016 wordt door Wim toegelicht en naar 

aanleiding daarvan volgen enige vragen/opmerkingen. 

Wouter den Hollander: Graag ook aandacht houden voor de projecten die bij de 

dijkverzwaring worden “mee gekoppeld”. Zo staat er bijvoorbeeld een fietspad 

gepland dat slingerend over- en langs de dijk (zowel binnen + buitendijks) komt 

te liggen maar wat niet erg bekend is. Bijvoorbeeld bij het Zwembad kan dit heel 

onhandig zijn. 
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Hans Schütt sluit hierop aan door DR te vragen om te inventariseren wat 

gewenst is. Als geen wensen bekend zijn, gaat men zeker gewoon door. 

Ina Bouwman vraagt of er iets bekend is over de handtekeningenactie. Er is nog 

geen uitkomst bekend, maar Groen Links meld dat een collectieve handtekening 

van de raad is mislukt.  

Financieel verslag 2016 

Tiddo geeft informatie over de financiën en constateert dat het niet lukt om met 

de subsidie van € 1250,00 break-even te draaien. De vergaderingen worden goed 

bezocht en omdat we een goed gastheer willen zijn hangt daar een prijskaartje 

aan. Geadviseerd wordt om dit probleem eens onderbouwd met gegevens aan te 

kaarten bij de gemeente zodat men dit kan onderzoeken. 

Activiteitenplan 2017 

De activiteiten voor dit jaar worden door Wim toegelicht. 

Geconstateerd wordt dat het bezoeken van de raadsvergaderingen na de fusie 

minder interessant is geworden. Enerzijds door de opzet van de vergaderingen, 

maar ook omdat veel onderwerpen toch te ver van het bed zijn. 

Aan het gemeenschappelijk overleg van de dorpsraden is sinds kort ook de 

Purmer toegevoegd. 

In het kader van het laatste punt van de activiteitenkalender; te weten glasvezel 

wordt gevraagd of dit ook een oplossing voor de mobiele bereikbaarheid kan 

zijn. Wim reageert dat een steunmast van KPN uitblijft, maar dat wellicht via 

het glasvezelnetwerk wel iets met steunzenders te regelen valt om de mobiele 

bereikbaarheid te vergroten. 

 

Wijkagente 

Vandaag is Wanda Allebes aanwezig om zich voor te stellen als de nieuwe 

wijkagente. Wanda vertelt dat ze de opvolger is van Peter van Zanten en dat ze 

samen met de (vanavond afwezige) veiligheidscoördinator Stephan Walther ook 

voorlichtingsavonden voor buurtpreventie geeft. Ook de politie heeft te maken 

met capaciteitsproblemen en daarom is het belangrijk dat ogen en oren van de 

buurt meehelpen. Een eerste aanzet in veel kernen is de WhatsApp groepen. Ook 

in Warder is hiermee gestart op het stuk tussen Westerweg en Zuivelhof. Wie 

zich wil aansluiten kan contact opnemen met Marina Buisman e/o Annemiek 

Reek. Er volgen wat vragen richting de wijkagente m.b.t. handhaving van 

bijvoorbeeld snelheid. De handhaving van 30km in de kern is heel moeilijk 

omdat de weg niet als zodanig is ingericht. Ook snelheidscontrole buiten de kern 

is vaak moeilijk omdat voor een goede meting de wegstukken vaak te kort zijn. 

Op een vraag over de overlast van het Tolhuus weet Wim nog te melden dat de 

buren een gesprek hebben gehad met de beheerder en dat de overlast op dit 

moment meevalt. Wat de snelheidsovertredingen betreft, komt het helaas ook 

regelmatig voor dat onze eigen bewoners deze begaan. Jan de Jong merkt nog op 

dat wandelaars (vaak ook uit Tolhuus) slecht zichtbaar zijn. 

 



Vooruitlopend op de presentatie van zonnepanelen door de heer de Vries van de 

coöperatie Zon op Waterland besluiten we alvast met de rondvraag. 

 

Rondvraag 

Elisabeth van Hulst zou graag zien dat de gemeente ook haar helft van de sloot 

uitbaggert. Nu wordt slechts een helft meegepakt en het lijkt haar een kleine 

moeite als ook de andere helft wordt meegenomen. Ook al weet een ieder dat de 

verantwoordelijkheid voor dat gedeelte bij bewoner ligt zal DR toch eens met 

gemeente contact leggen over dit soort kleine slootjes. 

Ina Bouwman verzoekt DR om de obstakels die bewoners in de berm plaatsen 

eens op te nemen met de veiligheidscoördinator, want individueel aanspreken 

van bewoners lijkt niet te werken. 

 

Nadat er geen vragen meer zijn wordt het officiële gedeelte van de vergadering 

afgesloten en vervolgen we met een presentatie over collectieve mogelijkheden 

voor de plaatsing van zonnepanelen. 

  

Namens Dorpsraad, 

Tiddo Valk 


