
                                                                          

           

 
Openbare vergadering Dorpsraad Warder 

Locatie "Oude school Warder" 

Maandag 11 januari 2016 

 

Notulen 

 

Aanwezig 

Jos van Gastel, Jan de Hollander, Bert van Hoogenhuyze, Ida Koning, Ans Konijn, 

Wim Schoenmaker, Tiddo Valk, Piet Visser. 

Tim Bakker (aspirant dorpsraadlid). 

Hans Schütt (ZB), André Middelbeek (ZB). Nico van Straalen (Gr.L.), Pim Bliek (P.v.d.A), 

Max Slotboom (P.v.d.A.), Carolien de Graaf (P.v.d.A), Hans Hellingman (VVD) 

Ina Bouwman, M.Hellingman. 

 

Opening 

Jos opent de vergadering en heet het gezelschap van harte welkom. 

Spreekt zijn waardering uit voor de ruime opkomst. 

 

Notulen vergadering 16 november 2016 

Deze worden akkoord bevonden. 

 

Ingekomen stukken 

Bericht over verjagen van ganzen m.b.v. van laser. 

Mogelijk te bespreken in het overleg met pachters,SBB,HHNK. 

Brief gemeente Zeevang met verwijzing naar het Voorontwerp Bestemmingsplan 

Buitengebied 2015. 

Plan te bekijken op www.ruimtelijke plannen.nl PlanidentificatieNL.IMRO.0478. 

BPBuitengebied2015-VO01. Het plan ligt ook ter inzage bij de gemeente. In onze 

eerstkomende vergadering komen wij erop terug of, indien noodzakelijk, eerder. 

Schrijven van HHNK dat de werkzaamheden Zeevang-Oost afgerond zijn. 

In onze gezamenlijke vergadering van 21 aug. 2015 hebben wij, als dorpsraad, al aange- 

geven dat wij het plan nog niet afgerond vinden. Wij zullen Provincie NH ook blijven 

bestoken met de in onze ogen nog ontbrekende zaken.  

Uitnodiging  RWS voor informatieavond Luwtemaatregelen Hoornse Hop 16-2-2016. 

Wij hebben ons aangemeld voor 2 personen, deze nog nader in te vullen. 

Ontvangen nieuwsbrief van Prov. Noordholland m.b.t. vervanging Beemsterbrug Oosth. 

Aanwezigen erop attent gemaakt dat belanghebbenden zich melden voor een ontheffing voor 

transport via de Raadhuisstraat. 

Uitnodiging voor het vrijwilligersontbijt 23-1 a.s. in de Pius X te Volendam. 

Bert van H. heeft zich aangemeld, indien er verder geen belangstelling is gaat Wim S. mee. 
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Voortgang glasvezel 

Gemeente heeft de intentieverklaring ondertekend met de kabellegger, hierop aansluitend zal 

ook de Stichting Glasvezel de intentieverklaring ondertekenen. De vraagbundeling kan dan 

opstarten, waarbij de Stichting de intentie heeft om de vraagbundeling met 3 maanden te 

voltooien. 

 

Dorpsraden in de nieuwe gemeente 

Warder Dorpsraad zal de huidige positie handhaven en waar nodig de contacten met de 

Gemeente vernieuwen. 

De nieuwe gemeenteraad zal in de week van 18 januari a.s. gepresenteerd worden, is de 

verwachting van Hans Schütt. 

 

Dijkversterking 

Zoals eerder gemeld wordt nu gewacht op de verwerking en daaruit voortvloeiende conclusies 

van het rapport Dijken op Veen. Het ingebrachte idee van waterbeheersing d.m.v. pompen 

heeft beperkte invloed, kan derhalve niet als oplossing gebracht worden. 

Ca. juni-juli 2016 verwacht HHNK een definitie uitvoeringsbesluit aan te kunnen bieden. 

Uiteraard zullen wij als Dorpsraad en onze collega's de ontwikkelingen nauwgezet volgen. 

 

WMO 

De raden van Zeevang en Edam/V. wordt samengevoegd  o.l.v  Rens Moolenaar als 

voorzitter. Ida K. is tevreden over het verloop van de gesprekken. 

Over het inpassen van de dorpsraden Zeevang in de nieuwe Adviesraad volgen nog 

gesprekken ook met de overige Zeevang kernen. Als bestuur willen wij onze 

onafhankelijkheid behouden en stellen voor om 1 a 2 leden, uit het GDO overleg, te laten toe 

treden tot de Adviesraad dit om toch enige binding te hebben. 

 

AED 

Ans K. meldt dat er 13 jan. a.s. weer een gesprek is om tot een AED Zeevang te komen waar 

elke kern bij aangesloten is. De club die zich die taak gesteld heeft is enthousiast bezig. 

 

Jaarvergadering 4 april 2016 

Indien er zich geen ander item aanbiedt zullen wij de avond gebruiken om het glasvezelnet 

onder de aandacht van de bevolking te brengen. 

 

Rondvraag 

Ina Bouwman: de doorstroming naar gemaal Zeevang Noord is slecht, er is al contact geweest 

met Gerrit Dirksen maar nog geen resultaat. 

Dorpsraad neemt contact op met HHNK. 

Ina Bouwman: Stelconplaten Klemweg/Oosterweg verzakken. 

Dorpsraad neemt contact op met HHNK. 

Ina Bouwman: Wil graag een bijeenkomst met pachters en direct betrokken partijen binnen 

Zeevang-Oost. 

Als Ina de pachters verzamelt zal de dorpsraad een vergadering beleggen. Ina bericht de 

Dorpsraad. 

Piet Visser: Dankzij een financiële geste uit het fonds Burgerinitiatief wordt het pad naast de 

"Oude School" keurig opgeknapt, hij spreekt zijn waardering uit voor het gebaar. 

Wim S. attendeert de aanwezigen erop dat de aanvraag voor een financiële bijdrage uit het 

Burgerinitiatief fonds uiterlijk april bij de gemeente moet zijn. 

 



Sluiting 

Rond 22.00 uur kan Jos v.G. de vergadering sluiten. 

 

Vergaderschema 2016 

22 februari   29 augustus 

04 april (jaarverg.)  10 oktober 

23 mei    21 november 

04 juli    16 januari 2017 

 

Actiepunten 

Jos Wim, Maarten H   Zeevang Oost 

Wim      KPN zendmast 

Wim     Glasvezel 

Jos, Wim    Dijkversterking 

Jos     GDO overleg 

Bert     Energie 

Piet      Herstel ban Kooymanweg 

Jos, Tiddo    Jaarver. 4-4-2016 

Wim     HHNK diversen 

 

Warder 18 januari 2016 

Wim Schoenmaker (secr.) 

 

PS In de "3e helft" gaf Tim Bakker te kennen dat hij beschikbaar is als bestuurslid. 

Van harte welkom!!!!!! 

 

 

 

 


