STICHTING DORPSRAAD WARDER
Akte van oprichting d.d.13-10-2005
KvK nummer 37121037
Secretariaat
E-mail

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

Openbare vergadering Dorpsraad Warder
Maandag 1 oktober 2018
Locatie “Oude School” Warder 128
Aanvang 20.00 uur
Notulen
Aanwezig;
Namens de DR: Jan de Jong, Tiddo Valk, Wim Schoenmaker, Tanja Haremaker,
Ans Konijn, Piet Visser.
Tevens aanwezig: 10 dorpsgenoten, Frans Visser (ZB), Nico van Stralen (Gr.
Links), Hans Schütt (weth.)
1.

Opening Jan de Jong.

2.
Notulen vergadering 18 juni 2018
Deze worden met algemene stemmen goedgekeurd,
Nico v. Stralen merkt op blij te zijn met de gekozen oplossing voor de financiële
dekking van de Oude School. Mede dankzij de inbreng van de Dorpsraad zijn
SCEW en E/V tot een voor allen aanvaardbare oplossing te komen.
3.
Ingekomen stukken
Notulen Seniorenraad worden met kennisgeving aangenomen.
Bericht van EV dat het Jacob Hop erf aan E/V overgedragen wordt na installatie
van de lantaarnpalen op het terrein. Hier is overleg over met Bart de Jong
projectontw.
AIV (Actieprogramma Integrale Veiligheid E/V) wordt binnenkort afgerond.
DR Warder heeft gezien de beperkte tijd die beschikbaar was een zo goed
mogelijk beeld van Warder ingebracht.
Mail Dorpswerk i.z. energiecoöperaties wordt voor kennisgeving aangenomen.
Uitnodigingen van Dorpswerk voor uitleg toekomst Post Nl-postbussen en
Kijkje in de Keuken van Dorpswerk worden voor kennisgeving aangenomen.
Ontvangen berichten van E/V m.b.t. het Sociale Domein worden ook ingebracht
bij het GDO. Verzoek aan E/V om tot een heldere informatie te komen wie
binnen E/V verantwoordelijk is voor de gebieden binnen het Socviale Domein.

Jan en Wim zullen de bijeenkomst van Dorpswerk 23 november in Drechterland
bezoeken.
Vraag van een bewoner over de onlangs door het dorp razende autorally is met
E/V. besproken en middels de bewoner ook aangekaart met de rallyorganisatie.
Er is terugkoppeling geweest van beide organisaties dat er op toegezien wordt
dat, indien er weer een rally georganiseerd wordt, de deelnemers op het hart
gedrukt wordt de plaatselijke verkeersregels in acht te nemen.
4.
AED Warder
Ans Konijn geeft de locastie vasn de extra aangebracht AED’s aan, t.w. L.Mol,
Kwakman en J. de Hollander a/d IJsselmeerdijk, tevens is de AED verplaatst
van P. Klaasen naar de kerk. Meer info in de Dorpskrant.
5.
Stichting Zuyderzeedijk
8 Oktober beslist HHNK over de definitieve uitvoering van de dijkversterking.
Ondanks alle inbreng van partijen om tot, in de optiek van velen, aanvaardbare
oplossing te komen ziet het er somber uit.
Ook het uitgangspunt voor de versterking Sober, Robuust, Doelmatig lijkt niet
meer in beeld gezien ook de ondertekening van E/V met HHNK om ook de
kansen de de versterking biedt voor “leuke” meekoppelkansen te benutten.
Uiteraard blijft de Stichting de ontwikkelingen nauwlettend volgen.
6.
Deelname Kern met Pit
Van E/V bericht ontvangen dat er weer deelgenomen kan worden aan de actie
Kern met Pit.
Alle aanwezigen wordt gevraagd mee te denken of er onderwerpen zijn
waarmee wij een kans maken om een bedrag te ontvangen van de actie.
Overigens geldt dit ook voor een bijdrage uit het Kernenfonds van E/V.
7.
Zeevang-Oost-Staatsbosbeheer
15 Oktober is er een gesprek gepland bij HHNK in HHWaard besproken gaan
worden Situatie Zeevang Oost, Waterloop gebied Warder, gesprek arrangeren
met Staats Bosbeheer en Provincie i.z. het gebied ZeevangO.
Hier wordt meegenomen het botulisme en de verdere ongemakken.
8.
Toekomstverwachting aardbevingen Warder
Met Hans de Roos (beleidsmedewerker E/V) is overleg geweest hoe E/V
omgaat met dit fenomeen.
Vlgs. de Roos is er contact met NAM en andere instanties over het te volgen
beleid.
Op dit moment is alles onder controle vlgs. hem.

Wij hebben ook bericht ontvangen waar een eventuele schade aangemeld kan
worden, dit komt op onze website.
9.
Actiepunten/Rondvraag
Ans K. wijst op de groenstrook v/h Jacob Hop Erf voor een mogelijke
kinderspeelplaats. Wim neemt contact op met E/V.
Geldautomaat Oosthuizen is verdwenen, E/V is in overleg voor plaatsing in het
nog te ontwikkelen oude Gemeentehuis. De automaat in de Plus is maar beperkt
beschikbaar en vaak al leeg.
Nico van Str. wijst op de site van E/V op de nota van bodembeheer m.b.t.
verontreiniging
Bijhet signaleren van uitgevallen straatlantaarns wordt geadviseerd dit direct bij
E/V en DR te melden, verwachten dat iemand ander het wel meldt leidt tot niets.
Ook wordt gemeld dat de glazenwasser die momenteel bezig is in Warder met
dreigementen onder druk gezet is door een Turks bedrijf (Gouden Cirkel) om
zijn activiteiten in Warder te staken zodat zij het over nemen.
Als dit gesignaleerd wordt graag melding aan E/V of Dorpsraad, geen maffia
praktijken in ons gebied!
Met Novec.bv is contact opgenomen voor plaatsing van een zendmast in
Warder.
De eerdere acties voor plaatsing bij de Klemweg en de mogelijke plaatsing in
Hobrede leiden tot niets.
Nu is op eigen initiatief contact opgenomen met Novec/bv voor plaatsing,
hiervoor dient E/V zijn medewerking verlenen en ook moeten providers
geïnteresseerd zijn voor plaatsing op de mast. DR. houdt vinger op de pols.
9.
Sluiting
Jan kan 22.15 uur de vergadering sluiten.
Actiepunten
Waterhuishouding HHNK
Dijkversterking
Speelplaats, overleg E/V
Oproep nieuwe bestuursleden
Zendmast mobiele telefoon

CWW
Jan de Jong/Wim S
Ans Konijn/WS
Allen
Wim S./EV

Warder, 2 oktober 2018
Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder)

Vergaderschema 2018
12 november
14 januari 2019

