
             

 

Notulen jaarvergadering Dorpsrad Warder, 30 maart 2015 

Aanvang 20.00 uur, Oude School Warder 128. 

 

Aanwezig: Jos van Gastel, Jan de Hollander, Bert van Hoogenhuyze, 

  Wim Schoenmaker, Tiddo Valk, Piet Visser, allen namens 

  de Dorpsraad. Met kennisgeving afwezig Ida Koning 

  H.Schütt (weth.), A.Middelbeek (ZB), H.Hellingman (VVD). 

  K.Woestenburg (HHNK). 5 Geïnteresseerde inwoners. 

 

Opening: Jos v. G. opent de vergadering 20.30 uur. 

 

Ingekomen stukken: 

  Mail van Provincie waarin verzocht wordt een afspraak te maken 

  om de door ons gezonden brief, waarin wij ons verontrusting uit- 

  gesproken hebben over de ontwikkelingen Zeevang Oost en 

  de waterloop ten noorden van de Klemweg, door te spreken. 

  Mail SCEW waarin zij verzochten deel te nemen aan onze  

  vergadering van 30 maart, waarin zij de problematiek van  dorps- 

  huizen Zeevang door wilden spreken. Helaas was er geen vertegen- 

  woordiging van Scew aanwezig. Dorpsraad zal Scew melden  

  wanneer onze volgende vergadering is. 

  Mail Gemeente, hierin meldt burgem. Karen Heerschop dat het 

  verzoek om een fietstunnel bij de vernieuwing van de Beemster 

  brug en rotonde N247 niet gehonoreerd gaat worden. 

  Wel zullen er voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen worden 

  zodat er een, relatief, veilige oversteekplaats voor fietsers ontstaat. 

  Mail van Aart Snieders inzake het slechte mobiele bereik. Hij had 

  een aantal inwoners verzameld die hier de dupe van zijn. Ondanks 

  herhaalde oproep in de Warder Gouw is het aantal meldingen bij de 

  Dorpsraad te gering  om de KPN tot plaatsing van een zendmast te 

  dwingen. Dorpsraad heeft contact met A.Snieders gezocht om de 

  krachten te bundelen. 

  Mail HHNK waarin zij aangeven dat na de bouwvak (precieze 

  datum nog niet bekend) de Warderweg gereconstrueerd gaat  

  worden. Ook zal de Westerweg geasfalteerd worden. Dit betreft een 

  z.g. proefobject, het asfalteren wordt uitgevoerd in een dunne laag. 
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  Op verzoek van de Dorpsraad hebben zowel HHNK als Gemeente 

  snel gereageerd op de melding van gemorste beton door een mortel- 

  wagen. 

  Mark Wardenaar maakte tevens melding van het plaatsen van een 

  watertappunt en een nieuw bankje op het kerkhof in Warder. 

  Tevens vroeg hij aandacht voor de vrijheidsboom op de Kerkbuurt. 

  De boom lijkt een vroegtijdige dood te sterven, maar de Gemeente 

  wil toch trachten de boom te behouden. Indien de komende  

  maanden blijkt dat hij niet te behouden valt, zal de boom gekapt 

  worden. 

  Dick Knip directeur van de o.l.scholen heeft in de vergadering 

  van de gezamenlijke dorpsraden het idee ingebracht om per kern 

  een vrijwilligers bibliotheek in te richten. 

  Vlgs. Jos van G. zijn er in Warder al vergevorderde plannen voor 

  een vrijwilligersbibliotheek. 

 

Jaarstukken: 

  Notulen jaarvergadering 10 maart 2014 Akkoord 

  Jaarverslag 2014     Akkoord 

  Financieel verslag (aangepaste versie) Akkoord 

  Activiteitenplan 2015    Akkoord 

 

Discussieronde: 

  Zeevang-Oost: de uitnodiging voor een gesprek met de verant- 

  woordelijken voor dit gebied was juist vandaag, 30 maart,  

  binnengekomen. 

  Jos van G., Maarten Hellingman, Wim Schoenmaker en na de 

  vergadering aangesloten Jan de Hollander zullen het overleg met 

  Provincie, HHNK, SBB en Gemeente Zeevang aangaan. 

   

  Dijkversterking. 

  Op eigen verzoek was de omgevingsmanager van HHNK, Koos 

  Woestenburg, aanwezig om te reageren op vragen uit de  

  vergadering. 

  Onderstaand een resumé van de gestelde vragen; 

 

  Blauwalg en botulisme tussen oeverdijk en bestaande dijk. 

  In de polder komt geen blauwalg voor! 

  Er zullen pompen komen waardoor het water blijft circuleren. 

  Het aanleggen van een oeverdijk is nog steeds niet definitief. 

  Heeft wel de voor keur van HHNK. 

  Tekst in Financieel Dagblad beantwoordt niet aan hetgeen in 



  de bijeenkomst van 17 maart te Edam door bestuurders toegezegd 

  is. Peter Hey, directeur-generaal bij ministerie I&M,  geeft aan dat 

  mogelijke alternatieven toegepast kunnen worden. Dit is ook onder- 

  schreven door minister I&M Melanie Schultz. 

  Oplevering 2021 moet, indien er grote financiële voordelen te  

  verwachten zijn, aangepast worden. 

  Het verloop van verantwoordelijke (aanspreekbare) mensen bij 

  HHNK is groot. Het maakt communicatie voor belanghebbenden 

  moeilijk. 

  Oeverdijk is een voorgestelde keuze om transportbewegingen m.n. 

  in het gebied Warder te voorkomen. 

  In een MER rapport staat vermeld dat er bagger depots in Warder 

  aangelegd worden met daaruit voortvloeiend ca. 30.000 transport 

  bewegingen. Onaanvaardbaar. 

  Grote vraagtekens worden geplaatst bij de financiering v/h project. 

  Mede gezien het huidige tekort van 45 milj. bij HHNK. 

  Deze regio is al een van de zwaarst belaste regio's, hogere lasten 

  voor dit gebied zijn onverantwoord.  

  Koos Woestenburg antwoordt op bovengenoemde vragen: 

  In overleg met de aangewezen aannemer wordt het te volgen uit- 

  voeringstraject besproken en voorgelegd aan alle betrokken  

  partijen. Uiteraard dient de aannemer te werken vlgs. door de  

  Overheid opgelegde eisen. 

  Definitieve uitvoeringsplan bij Zwembad en Reddingsbrigade  

  wordt  binnenkort met de direct betrokken bewoners besproken. 

  Het MER rapport geeft de verschillende opties weer, de definitieve 

  uitvoeringvorm zal afhangen van de  gesprekken met bewoners en 

  anders betrokkenen. 

  De te verwachten gasboring in Beemster zal een bodemverlaging 

  van 0,02 m1 over 50jr. zijn. 

  Verzoek van Koos; Neem contact met mij op als u vragen hebt. 

 

Rondvraag:   

  G.Snoek: Welke tijd is het jachtseizoen. 

  Wordt onderzocht en komt in Warder Gouw en/of onze site. 

  H.Schütt: Binnenkort een afspraak met de dorpsraden en  

  steakholders voor het aanleggen van een glasvezelnet. 

  W.deHollander: Aanschaf zonnepanelen in een coöperatieve vorm. 

  Dorpsraad Hobrede is hiermee bezig en informeert de dorpsraden 

  Zeevang wat voor mogelijkheden geboden worden. 

  H.Schútt wijst op de mogelijk fiscale consequenties in de toekomst. 

 

Sluiting; Jos van G. kan om 22.15 de vergadering sluiten, onder dankzegging 



  voor eenieder zijn/haar inbreng. Tevens wijst hij op onze eerst- 

  volgende vergadering  11 mei a.s. 

 

 

 

30 maart 2014 

Dorpsraad Warder 

Wim Schoenmaker (secr.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 


