
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder 

Maandag 14 januari 2019 

Locatie “Oude School” Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

Namens de DR: Jan de Jong, Tiddo Valk, Wim Schoenmaker, Piet Visser. 

Tevens aanwezig: 4 dorpsgenoten, Rennie Groot (EV), Nico van Stralen (GrL) 

M.k.a.: Tanja Haremaker, Ans Konijn, André Middelbeek (ZB ) I.v.m. beperkte 

tijd van Ina Bouwman wordt de agenda volgorde aangepast. 

 

4. Dijkversterking 

Op dit moment zijn de bezwaarschriften nog bij de Raad van State. 

22 Januari is er een kennismakingsbijeenkomst in Katwoude voor een nieuw op 

te richten Klankbordgroep, voor overleg tijdens de uitvoeringsfase. DR heeft 

zich middels Jan de Jong en Wim Schoenmaker aangemeld als deelnemer. 

Ina wijst ons op mogelijke gronddepots in Schardam en Edam die niet in de 

oorspronkelijke plannen vermeld stonden. Ook de in een NOS uitzending 

gevisualiseerde verbreding van de dijk vanaf zwembad tot hoek bij Jan 

Kramerstaat o.i. ter discussie. 

Ook schijnt er  met grondeigenaren te zijn gesproken over grondonteigening. 

Auke Tabak doet hier nog verder navraag naar en 

Jan neemt deze punten mee in de voorgenoemde Klankbordgroep. 

 

4. Waterhuishouding Warder 

Gemeld wordt dat 6 febr. a.s. het gebruikelijk overleg met HHNK en E/V 

gepland staat. 

20 Februari staat een bijeenkomst gepland met een delegatie van 

Staatsbosbeheer, HHNK, E/V en pachters waarin  

de situatie Zeevang-Oost aan de orde komt. Hierin worden de doelstelling, de 

huidige stand van zaken en de toekomstplannen besproken. 

Bewoners van het JH-erf constateren 3 verschillende niveau’s van het waterpeil 

in de sloten rond hun bouwplan. 
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Jan zal de situatie ter plekke bekijken en het meenemen in het overleg van 6 

febr. a.s.  

T.a.v. de situatie bij de Badhuisweg/Dorpsweg is enige verbetering opgetreden 

na het doorspuiten van de duiker en licht opschonen van de sloten, maar nog niet 

voldoende, blijft op de agenda staan bij HHNK/EV. 

 

2. Notulen vergadering 12 november 2019 

 Deze worden met algemene stemmen goedgekeurd, 

  

3. Ingekomen stukken 

a. Afvalkalender komt 17 januari in de brievenbus. 

b. Aangeboden assistentie via Dorpswerk en LSA voor o.a. ondersteuning 

jeugdzaken, etc. wordt ingebracht bij het GDO-overleg. Warder alleen kan 

hiervoor geen initiatieven ontplooien. 

c. Vrijwilligersontbijt 2 febr. in Volendam zullen Piet V. en Wim S. de DR 

vertegenwoordigen. 

d. Mail van Ans Konijn over de bomenkap op de Westerweg is beantwoord 

dat dit gebeurd is i.v.m. zware stormen 2013/14 waarbij bleek dat de bomen niet 

meer veilig waren voor de omgeving. Vlgs. planning heeft HHNK de klus 

uitgevoerd. 

e. Bericht van E/V dat de subsidie voor de DR goedgekeurd is. 

d. Antwoord van André Middelbeek (ZB) op de situatie bouwlocatie JH Erf. 

Het antwoord wordt ook toegezonden aan Marko Ramp. 

 

6. Concept AIV 

Het rapport, samengesteld door bureau Berenschot en E/V, is door DR bekeken 

en akkoord bevonden. Aanvullende opmerkingen werden niet geplaatst dus 

zullen wij het fiatteren. 

 

7. GDO-verslag 21 november j.l. 

Er waren geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag. 

Nico van Stralen vraagt of er interesse voor de 60+ bus bestond, eerder was dit 

al door de DR afgewezen, i.v.m. onze reeds bestaande Buurtbusregeling. Ook de 

gedachte om E/V in de route van de Buurtbus op te nemen lijkt niet haalbaar. 

8/9. Actiepunten/Rondvraag 

• Zendmast Klemweg mobiel telefoonverkeer is in ontwikkeling. 

• Speelplaats JH-erf stuit op veel weerstand van bewoners, afgewacht wordt 

het in aanmaak zijnde speelplaatsenbeleid E/V. Tevens een oproep voor 

goede ideeën voor andere geschikte speelplaatslocatie in Warder.  

• Binnenkort wordt een enquête / klanttevredenheidsonderzoek gehouden 

onder de dorpsraden en inwoners E/V aangaande de dienstverlening van 

Gemeente E/V . 



• Nico v Str. wijst op de thema-avond a.s. donderdag v.m. HHNK pand 

Edam waarin het parkeerbeleid, ondermijning en duurzaamheid aan de 

orde komen. 

• Ook vraagt hij aandacht voor een presentatie van Zon op Edam-

Volendam, zaterdag 19 januari. Een eerdere poging van de DR, na een 

presentatie van Zon op Waterland, strandde omdat er niet of nauwelijks 

belangstelling binnen Zeevang was. Nu gaat het om een concreet plan 

voor panelen op een staldak in Katwoude, waarin vanuit Zeevang 

geparticipeerd kan worden. Info via de website van Zon op Edam-

Volendam. 

• Gevolgen van gaswinning Middelie wordt nauwlettend gevolgd, Wim S 

zal het ook inbrengen bij het GDO. 

• Knelpunten rond de oplevering van het JH-erf wordt door bewoners zelf 

opgepakt. Er lijkt beweging te komen in de plaatsing van lichtmasten. 

• Op een Linked-in bericht van Bart de Jong wordt melding gemaakt van 

toekomstige ontwikkelplannen voor een 9-tal woningen achter Warder no. 

11. 

• Het streven naar nieuwe en vooral jongere bestuursleden blijft een heikel 

punt, het blijft van groot belang de kern Warder te vertegenwoordigen 

naar de diverse overheidsinstanties, in samenwerking met de overige 

kernen. 

• Voor onze jaarvergadering van 13 mei wordt nog gekeken naar een goede 

invulling. Voor de in het leven geroepen kascommissie hebben Auke 

Tabak en Marko Ramp zich beschikbaar gesteld. 

 

 

10. Sluiting 

Jan kan 22.15 uur de vergadering sluiten.  

 

Actiepunten 

Waterhuishouding HHNK/EV  CWW 

Dijkversterking/Klankbordgroep Jan de Jong/Wim S     

Speelplaats beleid E/V   Ans Konijn/WS 

Geschikte speelplaatslocaties ??? Allen 

Oproep nieuwe bestuursleden  Allen 

Zendmast mobiele telefoon  Wim S./EV/Necon 

Vrijwilligersontbijt 2 febr. a.s.  Piet V, Wim S 

Onderwerp Jaarvergadering  Allen 

Kascommissie Auke/Marko  Tiddo V. 

 

Warder, 14 november 2018 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 
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