
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder 

Maandag 12 november 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: 3 dorpsgenoten, André Middelbeek (ZB) 

M.k.a.: Rennie Groot (EV), Nico van Straalen (Gr.Li.) 

 

1. Opening  

 

2. Notulen vergadering 1 oktober 2018 

 Deze worden met algemene stemmen goedgekeurd, 

  

3. Ingekomen stukken 

Mail van EV waarin op de vraag dat de maandelijkse sirene niet gehoord wordt 

(GDO) aangegeven wordt dat medio 2019 de sirene opgeheven wordt. Middels  

radio en social media worden alarm berichten doorgegeven. 

Vraag om ondertekening van een petitie Behoud Waterland wordt afgewezen 

omdat de informatieverstrekking summier is. 

Melding voor deelname aan de Beursvloer in Volendam. 

Vraag van DR Kwadijk om de aanvraag voor ondersteuning bij hun vraag bij 

EV voor financiële ondersteuning voor het plaatsen van speeltoestellen wordt 

door  de DR positief bevonden. 

Enquete van EV om de gemeentegids voortaan digitaal te verstrekken wordt niet 

positief ervaren. Voorlopig de huis aan huis gids behouden. 

Melding van EV dat het Groen beleidsplan EV nog niet klaar is, dat voor 

eventuele oroblemen F. van Dijk (EV) hierover aangesproken kan worden. 

De vraag van de Seniorenraad Volendam of er behoefte bestond om de 60+ bus 

in te zetten voor Warder zag de vergadering geen noodzaak. 
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4. Verslag bijeenkomst herinrichting kruising Badhuisweg/Zwembad 

N.a.v. een in mei gehouden bijeenkomst te Katwoude heeft 2 november een 

gesprek plaatsgevonden in de kantine van de Reddingsbrigade in Warder. 

Aanwezig waren dhr. Bergsma (Prov.NH),  H van der Brink (Alliantie), 

vertegenwoordigers van Zwembad, Reddingsbrigade, Zeilclub en Dorpsraad. 

Ter sprake kwam de besproken inrichting en de fdaaraan verbonden financiële 

konsekwenties. 

In het programma Dijkversterking zijn meekoppelkansen opgenomen waar een 

beperkt buget voor is. 

De voorgestelde aanpassingen door Warder liepen behoorlijk uit de pas met het 

voorsgestelde budget. Gezamenlijk is gekeken naar nut en noodzaak van de 

voorgestelde oplossingen. De uitkomst hiervan is door Bergma/vd Brink 

meegenomen en wordt t..z.t teruggekoppeld. 

Vanuit de Dorpsraad werd aangedrongen om de nu voorgestelde oplossingen 

serieus te behandelen en tot uitvoering te brengen. De voorgestelde oplossingen 

van Warder zijn alleszins redelijk en ook noodzakelijk om de verkeerssituatie 

zoals nu, in de aangepaste vorm aanzienlijk veiliger zal zijn. 

Op de wens van dhr. Bergsma om een gebied ten noordwesten van het zwembad 

als kitesurflocatie in te richten, werdt door de overige aanwezigen afwijzend 

gereageerd. 

 

5. Bijeenkomst HHNK/CWW/EV 7 november 2018 

7 November is er weer een gesprek geweest met genoemde deelnemers. 

E/V is ook aangeschoven bij het periodiek overleg. 

Aan de orde kwamen de slechte doorstroming van sloten bij de Warderweg. 

HHNK/EV gaan gezamenlijk actie ondernemen om de desbetreffende sloten aan 

te pakken. Ook zien zij toe op handhaving van een goede doorstroming. 

Verantwoordelijke eigenaars zullen daar op aangesproken worden. 

Het baggerplan voor ons gebied wordt in de volgende bijeenkomst besproken. 

Voor het gewenste overleg, i.z. het gebied Waterland-Oost, tussen 

Provincie/HHNK/CWW/Pachters zal HHNKons eind november bericten. 

Bij HHNK hebben wij de vraag geplaatst of er, mede door de herinrichting 

Badhuisweg, gekeken kan worden naar het doortrekken van de dijksloot bij de 

Badhuisweg van oost naar west. Dit ook om de wateroverlast in het gebied 

tussen  de Dijk en Warderweg sneller te kunnen ontwateren. 

 

6. AIV bijeenkomst te Volendam 31 oktober 2018 

Genoemde datum waren alle kernen van EV aanwezig om gezamenlijk de 

resultaten te bespreken van eerdere gesprekken over de leefbaarheid binnen onze 

gemeente. 

Over het algemeen wordt het leefklimaat in Warder als zeer prettig ervaren. 

Wel wordt het wenselijk geacht op kleinschalige woningbouw toe te staan. 



T.a.v. verkeersveiligheid blijft het te hard rijden (ook bij de andere kernen) alle 

aandacht vragen. 

Het door buro Berenschot uit te brengen rapport wordt 1e kwartaal 2019 door de 

Raad in behandeling genomen. 

 

7. Vergaderagenda 2019 

De aan de vergadering voorgestelde data wordt aangenomen. 

 

8/9. Actiepunten/Rondvraag 

Wim S: Zendmast Klemweg/N247 is door E/V en Provincie in principe 

goedgekeurd. 

Fam. Buisman heeft geen bezwaar om het stuk grond beschikbaar te stellen. 

Voor de mast leverancier Necon is het nu zaak op providers te vinden die op de 

mast willen. Daar is nu het wachten op. 

Tiddo V./PeterBrouwer: Verkeersituatie JH Erf  is treurig geen lischtmasten, 

geen goede bordsignalering welke status het JH erf heeft. 

 Wie is daar verantwoordelijk voor?? 

Allen vinden het wenselijk om het JH erf als woonerf aan te duiden 

Andre Middelbeek (ZB) zegt toe dit direct te onderzoeken en koppelt terug naar 

de secretaris. 

Ina Bouwman: de verspreiding van de nieuwsbrief Stichting Zuyderzeedijk per 

meil of per huisaders bezorgen. Advies is huis aan huis. 

Andre M. attendeert de aanwezigen op het “Kernenfonds”, het is van belang om 

gebruik te maken van deze regeling. 

 

9. Sluiting 

Jan kan 22.15 uur de vergadering sluiten.  

 

Actiepunten 

Waterhuishouding HHNK  CWW 

Dijkversterking    Jan de Jong/Wim S     

Speelplaats, overleg E/V   Ans Konijn/WS  

Oproep nieuwe bestuursleden  Allen 

Zendmast mobiele telefoon  Wim S./EV/Necon 

Knelpunten JHerf    A. Middelbeek 

  

 

Warder, 14 november 2018 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 

 

 

 



Vergaderschema 2019            

     

14 januari      09 september 

11 maart     04 november 

13 mei jaarverg.    13 januari 2020 

01 juli 

 

 
 


