
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder 

Maandag 12 juni 2017 

Locatie “ Oude School”  Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

Namens de DR: Bert van Hoogenhuyze, Tim Bakker, Anja Balzereit, Ans 

Konijn, Wim Schoenmaker, Piet Visser 

Afwezig; Tiddo Valk, Ida Koning 

Tevens aanwezig: 4 dorpsgenoten, Rennie Groot (EV), Hans Schütt (wethouder) 

 

1. Opening door Bert van H., waarin hij een moment stilte vraagt voor het 

 overlijden van Maarten Hellingman. Maarten was een zeer betrokken 

 inwoner van Warder, die ons met raad en daad vaak terzijde stond. 

 Wij zullen hem missen. 

  

2. Notulen vergadering 6 maart 2017 

 Rennie G. wijst erop dat de aangevraagde subsidie 2018 betreft i.p.v. 

 2017. 

 Wim past dit aan. 

 

3. Ingekomen stukken 

 Compimenten aan de reactie van het, aan iedere bewoner, verstrekt 

 introductie boekje. Ziet er perfect uit.  

 Mail van EV m.b.t ouderenbezoek, hier is verder nog geen gevolg 

 aangegeven. 

 Mail van Sabine Truyens inzake vuilnisbakken/zwefvuil, is gemeld en 

 opgenomen in het nieuwe, nog te verstrekken, afvalbeleid EV. 

 Mail van sector “Evenementen” EV is doorgestuurd naar het 

 kermiscomité Warder. 

 Verkeersplan EV voor informatie en/of gesignaleerde misstanden dit 

 melden bij Frank van Dijk ambtenaar OW-EV 
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 Bericht van EV dat de subsidieaanvraag en de vraag voor een ruimere 

 subsidie, door EV ontvangen zijn. Medio december ontvangen wij bericht 

 of de subsidies verstrekt worden. 

 Notulen seniorenraad EV ontvangen en verzonden naar de leden van de 

 DR. 

 

4. Dorpswerk 

 Uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst 15 juni a.s. 

 Namens SCEW is Hans Hellingman aanwezig, Wim S zal de DR 

 vertegenwoordigen. 

 

5. Glasvezel 

 Zoals bekend is de vraagbundeling succesvol gebleken. 

 Momenteel is E-Fiber bezig met het realiseren van alle vergunningen, 

 hiervoor is een tijdspad van 3 maanden gepland. Medi augustus 2017  

 wordt gestart met het aanleggen van het glasvezelne Het traject loopt van  

 Kwadijk naar het noorden met als laatste aansluiting Oosthuizen. 

 Tijdsduur ca. 10 maanden. 

 1 Juli is er voor de ambassadeurs en andere betrokkenen een middag ge- 

 organiseerd waarin er op gepaste wijze het resultaat met elkaar gevierd 

 gaat worden. 

 

6. Dijkverzwaring Warder/Etersheim 

 Op verzoek van de DR wordt er een afspraak gemaakt met 

 HHNK/Alliantie om de betrokken verenigingen en bewoners uitleg 

 te verstrekken wat nu de voorlopig definitieve plannen zijn voor 

 bovengenoemd traject. DR i.s. met Wouter de Hollander en betrokken 

 verenigingen en bewoners hebben middels een brief kenbaar gemaakt wat 

 de wensen zijn.Dit schrijven is ook naar EV verzonden. 

 

 

7. Zeevang Oost 

 DR heeft contact gezocht met HHNK om meer duidelijkheid te verkrijgen 

 over het afwaterings beleid rond Warder. Dit heeft geleid tot een 

 bijeenkomst bij Bouwman tussen de werkgroep en HHNK waarin de 

 problemen duidelijk neergelegd zijn. Verslag van HHNK en verdere 

 afspraken worden nu gemaakt. 

  

8. Zoals bekend heeft Bert zijn taak als interim-voorzitter vanavond 

 beeïndigt. De invulling van deze functie gaat de komende week geregeld 

 worden. 

 

9. Rondvraag/Actiepunten 



 Rennie: AED situatie voor 2017  nog handhaven, wel wordt met 

 Zeevang/EV gekeken naar een nieuw beleid waarin gezamenlijk 

 opgetrokken kan worden. Anja vult nog aan dat het belang van de cliënt  

 gaat boven het financiële plaatje. Kunnen er geen financiële bijdragen uit 

 een landelijk potje gehaald worden? 

 Ina B.: Wegwijzerbord Oosterweg/Klemweg door werkzaamheden 

 HHNK omgevallen. Wim speelt de melding door naar HHNK 

 Wim: Collectief zonnepanelen plaatsen in brengen bij het GDO overleg. 

 Allen akkoord met dit voorstel. 

 Ans K: Speeltoestellen plaatsen op het braak liggend terrein v/h Neefjes 

 Rennie: Wijst op beleid speelplaatsen(toestellen) EV 

 Tim Bakker: Compliment aan E/V voor de adequate opruiming van de 

 vernielingen in het park Oosthuizen na de luilakviering. 

 Ina B: Koffieapparaat hinderlijk tijdens de vergadering. 

 Allen: Op een vraag in een eerdere bijeenkomst gesteld over het gedrag 

 van bewoners van het Tolhuus was de algemene gedachte dat de bewoners 

 zich redelijk goed aan de regels houden. 

 

 Bert van H. kan 21.35 de vergadering sluiten en wenst een ieder een  wel 

 thuis. 

 

Vergaderschema 2017 

 

wk35  28 augustus     

wk 41  9   oktober  

wk 48  27  november 

wk  2   8   januari  

   

Actiepunten 

Waterhuishouding HHNK  Wim /CWW 

Dijkversterking    Jos vG/Wim S    

SWegobstakels    E/V Frank van Dijk-DR 

AED      EV/Ans Konijn 

Omgevallen wegwijzer Klemweg WS 

Speelplaats io Bart de Jong  Ans Konijn 

Koffieapparaat io Foz   Wim S 

 

Warder,  13 juni 2017 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 

 

 

 



 


