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Openbare vergadering Dorpsraad Warder, 11 mei 2015
Locatie "Oude School" Warder 128
Notulen
Aanwezig
Jos van Gastel, Ida Koning, Jan de Hollander, Wim Schoenmaker, Piet Visser
allen namens Dorpsraad Warder.
5 Inwoners.
Afwezig
Bert van Hoogenhuyze , Tiddo Valk beide m.k.
Opening
Jos opent de vergadering 20.00 uur
Notulen vergadering 23 februari 2015
Geen opmerkingen.
Ingekomen stukken
Brief van gem. Zeevang over campagne "Hulp vragen, Hulp geven".
W.S. zal informatie inwinnen.
Uitnodiging VvKn voor vergadering 6 juni a.s. in Alkmaar.
W. zal de uitnodiging nogeen keer door mailen naar de bestuursleden.
Mail K. Woestenburg HHNK over oplossingen rond Badhuisweg en
Zeevangszeedijk.
WS. zal betrokkenen trachten te mobiliseren.
Verslag bijeenkomst 23-4-2015 i.z. Zeevang-Oost
Het verslag van de bijeenkomst is aan de dorpsraadsleden gemaild.
Het verslag is een juiste weergave van hetgeen besproken is.
Dorpsraad zal vinger aan de pols houden of hetgeen afgesproken is
ook uitgevoerd kan worden. De waterloop ten noorden van de Dorpsweg
heeft onze extra aandacht omdat snelle afvoer van water de kans op problemen
in het Zeevang-Oost gebied kan verminderen.
Verslag bijeenkomst voorzitters Dorpsraden 7 mei 2015

Op Kwadijk na waren alle kernen aanwezig.
AED is, al eerder gebleken in de voorgaande vergadering, een punt van zorg.
Het blijkt dat iedere kern op eigen wijze het AED concept uitvoert.
De afspraak is gemaakt dat iedere kern vanuit de Dorpsraad iemand beschikbaar
maakt op zitting te nemen in een team wat het beleid en uitvoering aanscherpt
tot één Zeevang organisatie.
Het bestuur bestaande uit dhr.van der Brink en dhr. Vierveyver wordt aangevuld
met mensen uit het AED team.
Voor Warder heeft Ans Conijn zich beschikbaar gesteld, tevens is zij
toegetreden tot de Dorpsraad met AED als portefeuille.
Weth. Hans Schütt bracht het glasvezeltraject in. Alle kernen, met o.v.b. van
Hobrede en Kwadijk, sluiten zich aan om tot een gezamenlijk glasvezel net te
komen. Uit de kernen wordt een team geformeerd die in gesprek gaat met het
begeleidingsteam om het glasvezelnet tot stand te brengen.
Namens Dorpsraad Warder zal Bert van Hoogenhuyze optreden.
Fractievoorzitters van de gemeenteraad waren uitgenodigd om te discusseren
over de rol van de Dorpsraden, ook in de nieuwe gemeente Edam/Volendam.
Dorpsraden wordt verzocht om speerpunten aan te leveren, waar de politiek
zijn voordeel mee kan doen.
Hobrede (Rinus Harmsen) zal met enkele leden het convenant met gem.
Zeevang screenen en onderzoeken of dit toegepast kan worden in de nieuwe
gemeente.

Actiepunten
Plaatsing KPN zendmast is weer op de agenda geplaatst, mede omdat een aantal
bewoners m.n. van de dijk zich aangemeld hebben. Ook KPN heeft het beleid
aangepast en beraadt zich weer over de witte gebieden, gezien de reeds
verstrekte goedkeuring voor plaatsing in Middelie behoren wij zeker tot de
kanshebbers, aldus Michiel Kramer liaisonmanager KPN.
Rondvraag
Ida informeert ons over de WMO.
Men is content over het functioneren van de WMO in Zeevang, wel blijft de
zorg bestaan hoe het gaat werken na de fusie.
WMO loket in Oosthuizen blijft ook na de fusie bestaan.
Eetzaal Zorgcentrum Oosthuizen is het voortbestaan tenminste tot 2018
geborgd.
Wisselwerking tussen WMO Edam-Volendam/Zeevang loopt goed.
Ina Bouwman spreekt haar zorg uit over de oversteek Westerweg/N 247.
Dorpsraad onderzoekt hoe de kruising na reconstructie N247 geplaatst is.

Ook blijft Ina aandacht vragen voor het botulisme probleem.
Dorpsraad deelt die mening en zal zich blijven inzetten zie ook overleg HHNK
etc.
Zeevang Oost.
Henri Leloupe en Aart Snieders vragen, namens SCEW, aandacht voor het
dorpshuizen beleid in Zeevang en ook in de toekomstige fusiegemeente.
Dorpsraad zegt toe dit in de eerstkomende vergadering Dorpsraden Zeevang op
de agenda te plaatsen.
Tevens verzoeken beiden ondersteuning voor een bijdrage uit het kernenfonds
van Zeevang voor herstel van het pad naast de Oude School.
Dorpsraad zal de aanvraag steunen.
Sluiting
Jos sluit de vergadering 22.15 uur.
Vergaderschema 2015
22 juni
24 augustus

5 oktober
16 november
11 januari 2016

Actiepunten
Wim S
Allen
Allen
Jos van G/Wim S/Maarten H
Dorpsraden Zeevang
Wim S
Wim S
Wim S
Ans K.
Bert van H.
Jos vG/WS
WS

Info smiley
Speerpunten aanleveren
Knelpunten HHNK/Waterbeheer
Zeevang Oost
Jongeren beleid
Kruising Westerweg/N 247
KPN zendmast
Overleg Badhuisweg/HHNK
Overleg AED
Overleg glasvezelnet
Dorpshuizenbeleid Zeevang-E/V
Aanvraag SCEW /Zeevang

Warder, 20 mei 2015
Wim Schoenmaker (secr.)

