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: Warder 98, 1473 PE WARDER
: info@dorpsraadwarder.nl

Openbare vergadering Dorpsraad Warder
Maandag 09 januari 2018
Locatie “ Oude School” Warder 128
Aanvang 20.00 uur
Notulen
Aanwezig;
Namens de DR: Tim Bakker, Jan de Hollander, Jan de Jong, Anja Balzereit,
Bert van Hoogenhuyze, Ida Koning, Ans Konijn, Tiddo Valk, Wim
Schoenmaker, Piet Visser
Afwezig m.k.a.; Jn de Hollander, Bert van Hoogenhuyze AndréMiddelbeek
(ZB), Rennie Groot (EV)
Tevens aanwezig: 3 dorpsgenoten, Nico van Stralen(Gr.Li.).
Later schuiven Wouter de Hollander en Els Joon aan.
1.
Opening door Anja Balzereit.
Anja meldt dat door de DR 2 consumpties verstrekt worden op de avond,
ingegeven ook door de beperkte fianciéle middelen van de DRW.
2.
Notulen vergadering 27 november 2017
Worden, met een enkele tekstuele aanpassing, goedgekeurd.
3.
Ingekomen stukken
Uitnodiging van E/V voor het vrijwilligersontbijt 27 januari 2018.
Hiervoor is Piet Visser beschikbaar.
4.
Verslag HHNK/DRW 21 december 2017
Kennismakingsgesprek met Mirjam van Maanen, deels vervangster van John
van Diepen en verantwoordelijk voor communicatie tussen DRW/HHNK. Ook
met haar een paar lokaties bekeken waar doorstroming van het water ri. gemaal
te wensen overlaat.
Voor 22 februari a.s. staat een evaluatiegesprek op de agenda.
5.

Verslag bijeenkomst dijkversterking 6 januari 2018

Wouter de Hollander licht de inhoud van de bijeenkomst toe.
Het is wenselijk dat zoveel mogelijk zienswijzen ingedient gaan worden bij de
Provincie.
Om het indieners makkelijker te maken zal een concept van een zienswijze op
de website van de Zuyderzee verschijnen, hieruit kunnen de voor de indieners
toepasbare items gebruikt worden, die met eigen woorden in de zienswijze
verwoord kunnen worden.
Inwoners van Warder worden middels flyers op de hoogte gebracht.
Op de website van de DRW wordt ook een concept zienswijze geplaatst.
Vóór 24 januari 2018 dient de zienswijze bij de Provincie ingedient zijn.
6.
Verslag EV/DRW i.z. speelplaats
Ans Konijn hebben 29 november j.l. een gesprek gehad met Marjolein Smit en
Jan de Boer van E/V of er een mogelijkheid bestaat voor de inrichting van een
speelplaats in Warder. De enige plek door de gemeente aangewezen betreft een
plek achter (noordzijde) van de school Tilletje. Zowel voor EV als DRW is dat
een onmogelijke plek. Diverse plekken zijn langsgekomen, waar uiteindenlijk de
meest voor de hand liggende optie het braakliggend terrein op het Jacob Hop
uitkwam. E/V onderzoekt de mogelijkheden van deze plek en zal het
terugkoppelen naar DRW

7/8. Rondvraag
De confrontatie met het oprollen van 2 wietplantages is voor DRW reden om de
inwoners van Warder te wijzen op de Whatts-App-groep van Marina Buisman.
Hiervoor kunt u zich aanmelden per email op:
buurtpreventie.warderwest@gmail.com. Zij zorgt ervoor dat verdachte situaties
direct gedeeld worden, zonder andere niet terzake doende berichten.
De slechte weg van het Jacob Hop erf wordt ingebracht, hoe een uitbreiding
ook uitgevoerd kan worden laat ontwikkelaar Dekker zien op het terrein van v/h
van der Deure. Hier wordt de aanvoerweg zodanig ingericht dat bewoners hun
woning op een veilige wijze hun huis kunnen bereiken.
DRW zal bewoners van het Jacob Hof benaderen of wij nog iets voor hen
kunnen betekenen in de oplossing van dit ongemak.

10. Sluiting
Anja B. kan de vergaderingn ca. 22.00 uur sluiten en een ieder bedanken voor
zijn/haar inbreng, en verwijst naar onze komende vergadering van 19 februari
2018.
Actiepunten
Waterhuishouding HHNK

CWW

Dijkversterking
Wegobstakels
AED
Speelplaats, overleg E/V
Contact E/V i.z. SCEW
Weg Jacob Hoperf

Jos vG/Wim S
E/V Frank van Dijk-DR
EV/Ans Konijn
Ans Konijn/WS
WS/Anja B
WS

Warder, 15 januari
Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder)

Vergaderschema 2018
19 februari
01 oktober
26 maart jaarverg.
12 november
07 mei
14 januari 2019
18 juni
20 augustus

