
            

     

Openbare vergadering Dorpsraad Warder     

Locatie “Oude School” Warder 

Maandag 10 oktober 2016 

 

Notulen 

 

Aanwezig: 

Namens de DR: Tim Bakker, Jan de Hollander, Ans Konijn, Wim Schoenmaker, 

Tiddo Valk, Piet Visser, Wim Schoenmaker. Afwezig m.k. Bert Hoogenhuyze 

en Ida Koning. 

Tevens aanwezig 7 belangstellende dorpsgenoten en raadsleden. 

 

Opening 

Wegens afwezigheid van Bert hanteert Wim de voorzittershamer en schrijft 

Tiddo de notulen. Wim heet de aanwezigen van harte welkom en kan tevens 

verheugd melden dat onze dorpsgenoot Anja Balzereit zich graag bij onze DR 

wil aansluiten maar dat zij deze keer nog afwezig is. Tijdens de volgende 

vergadering kan iedereen met haar kennismaken. 

 

Notulen 

De notulen van de vorige vergadering worden zonder opmerkingen akkoord 

bevonden. Naar aanleiding van deze notulen stelt Wim aan Ans de vraag hoe het 

met het verenigingsboekje staat. Dit blijkt zich nog in de opstartfase te bevinden. 

10 verenigingen hebben een stukje ingeleverd. 

 

Ingekomen stukken 

 Document verkeersknelpunten (wordt door Wim nog verspreid) 

 Nieuw subsidiebeleid gemeente Edam-Volendam 

 Verzoek SCEW tot subsidieaanvraag 

 Informatie HHNK via John van Diepen 

 Vergadering VvkKNH op 16 november, waarbij Wim hoopt dat er 

wellicht op deelname van een vertegenwoordiger SCEW mag worden 

gerekend.  

 

 

 
 Stichting Dorpsraad Warder  

 

Akte van oprichting d.d.-13-10-2005 

K.v.K nummer  37121037 

 

Secretariaat : Warder 98, 1473 PE  Warder 

E-mail :  info@dorpsraadwarder.nl                     



GDO vergadering 

Wim bespreekt de GDO vergadering zoals deze ook al onder de bestuursleden is 

verspreid. Hieronder een kleine samenvatting. 

 

Veiligheid:  

WhatsApp lijkt vruchten af te werpen. Is misschien ook voor Warder 

interessant, moet alleen door iemand opgepakt worden. 

 

Bermbeheer: 

Het onderhoud van het groen laat hier en daar te wensen over en ook de 

aanwezigheid van obstakels in de bermen baart ons zorgen. 

 

Wegen en Waterbeleid: 

De reacties van HHNK blijven uitermate teleurstellend en men lijkt nog steeds 

niet in te zien wat voor problemen er spelen.  

Ina Bouwman geeft aan dat zij twijfels heeft of een oplossing gevonden is met 

een paar duikers, want zelfs een sloot van 5 meter zorgt bij haar al voor 

problemen. 

Maarten Hellingman vertelt dat de duikers aan zijn kant van de N247 dicht 

gemaakt zijn en dat hij meer dood water ziet. 

Auke Tabak ziet ook bij hem in Warder een steeds meer dichtslibbende sloot als 

gevolg van overvloedig riet. 

Wim zal opnieuw een gesprek arrangeren tussen HHNK en de hierboven 

genoemde personen. Ook lijkt het ons handig als Hans Schutt hierbij aanwezig 

is. 

 

Sociaal Domein: 

Vanuit E-V wordt participatie uit Zeevang gewenst. Wellicht is SBS 55+ of de 

vroegere WMO hier een doelgroep. 

 

Glasvezel: 

Na alle vertraging vanwege het vraagstuk “degeneratie”, kan Wim melden dat 

alles is opgelost en dat vraagbundeling snel kan starten. 

 

Algemeen Beleid: 

Weinig beweging in bufferwoningenbeleid. 

Voor het gemeentehuis zijn meer belangstellenden dan voorzien. 

Bouwplannen op de plek van Kraaiennest en Cultureel zijn slechts oriënterend. 

Luwtemaatregelen zijn nog steeds in ontwikkelfase. 

Subsidiebeleid wordt herzien. In dit kader volgt de vraag of inwoners wel 

voldoende op de hoogte zijn van de subsidiemogelijkheden uit het fusie potje. Er 

zijn nog niet veel aanvragen geweest. 

 



AED: 

De nieuwe werkgroep AED heeft e.e.a. beter op de rails als voorheen. Vanuit de 

vergadering volgt de vraag of het Zwembad (e/o Reddingsbrigade) een AED 

hebben. 

 

Glasvezel 

Zie hierboven bij GDO overleg 

 

Dijkversterking 

Voorlichting wordt goed bezocht en er lijkt een sterke wens om de contouren 

van de bestaande dijk te behouden. 

Uitwerking van plannen loopt wat vertraging op waardoor verdere voorlichting 

op geplande data even is uitgesteld.  

André Middelbeek adviseert DR om ook de gekoppelde ideeën te ventileren. 

(zwembad en parkeerplekken; waar komen de fietsers) 

 

Zeevang Oost/HHNK 

Zie hierboven bij GDO overleg 

 

Actiepunten 

Geen aanvullende bijzonderheden 

 

Rondvraag 

Maarten Hellingman verbaasd zich over het feit dat afvalstoffen heffing wellicht 

met EUR 59 moet worden verhoogd; terwijl ambtenaren soms heel veel reistijd 

verspillen vanwege simpel klokken. 

Nico van Stralen vertelt dat donderdag bekendgemaakt wordt wie de nieuwe 

burgemeester van E-V zal worden. 

Tim Bakker vraagt zich af of er nog ergens algemene ondergrondse 

vuilnisbakken worden geplaatst en of hier subsidie voor mogelijk is. 

Ans Konijn vraagt de aanwezigen eens na te denken waar in Warder grond van 

de gemeente is om speelvoorzieningen te realiseren. 

 

Sluiting 

Stipt om 22.00 uur sluit Wim de vergadering. 

 

 

Vergaderschema 

10 oktober   21 november 

16 januari 2017 

 

 

 



Actiepunten 

Waterhuishouding Zeevang   E/V, HHNK, GDO 

Maaibeleid HHNK    GDO/WS 

Dijkversterking     Jos van Gastel 

Glasvezel      ZeevangNet 

Overhangend groen, wegobstakels  E/V 

           


