
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder 

Maandag 16 januari 2017 

Locatie “ Oude School” Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

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

Hollander, Ida Koning, Ans Konijn, Wim Schoenmaker, Tiddo Valk, Piet Visser 

Tevens aanwezig: 5 dorpsgenoten en politici waaronder Lieke Sievers, onze 

nieuwe burgemeester. Haar komst werd via voorzitter Bert v. H. door de DR 

bijzonder op prijs gesteld. 

 

1. Opening door Bert van H. 

 

2. Notulen vergadering 21 november 2016 

Deze werden zonder opmerkingen door de leden goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken  

Bericht van Hans de Vries, beleidsmedewerker EV, dat hij m.i.v. 10 januari niet 

meer voor EV werkzaam is. Rennie Groot blijft contactpersoon voor de wijk-en 

dorpsraden. 

Uitnodiging EV voor het vrijwilligersontbijt 28 januari a.s. 

Tiddo V. zal de DR daar vertegenwoordigen. 

Bericht van Mark Wardenaar EV waarin hij meldt dat het verzoek voor plaatsing 

afvalbakken in Warder in studie is bij EV. In de loop v/h jaar worden wij 

geïnformeerd. 

 

4. Mobiele bereikbaarheid Warder 

Al in eerdere vergaderingen is de plaatsing van een KPN steunzender aan de 

orde gekomen. Als DR Warder hebben wij helaas tekort body om KPN te 

dwingen tot plaatsing van een mast. I.o met weth. Runderkamp is afgesproken 

dat wij ondersteuning, van onze actie vragen bij de Zeevang dorpsraden. 
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Als die ondersteuning er is, is hij bereidt om ook zijn bijdrage te leveren om 

KPN tot andere gedachten te bewegen. 

Wim S. neemt de taak op zich. 

 

5. Glasvezel 

Wim S. kan de verheugende mededeling doen dat de vraagbundeling inmiddels 

aangevangen is. Hij vraagt iedere aanwezige om het tot stand komen van een 

glasvezelnet in Zeevang onder de aandacht te brengen in de kennissenkring. 

Het is van groot belang dat het huidige aanbod van ZeevangNet door iedereen 

ondersteund wordt. Deze unieke kans mogen wij niet voorblij laten gaan. 

30 januari geeft ZeevangNet een infoavond over het glasvezelnet in de Oude 

School. 

 

6. Invulling jaarvergadering 24 april 2017 

Bert van H. en Wim S. onderzoeken de mogelijkheid voor een infoavond over 

het collectief aansluiten van zonnepanelen. 

 

7. Zeevang Oost 

De telefonische verklaring aan Wim S van John van Diepen (verantwoordelijk 

voor het waterbeheer HHNK), dat plannen gerealiseerd worden maar dat het tijd 

nodig heeft, acht de DR onvoldoend. Verzoek van de DR aan de secr. dat er een 

brief uitgaat dat wij niet kunnen leven met vage afspraken. DR eist een concrete 

planning hoe en wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden. 

 

8. HHNK/Dijkversterking 

Adviesraad zit 30 januari bij elkaar om het definitieve rapport vast te stellen 

waarin de analyse van de in onze optiek noodzakelijke aanpassingen en 

gedachten verwoord zijn. Dit rapport wordt aangeboden aan HHNK, Ministerie 

kortom alle partijen die uiteindelijk de beslissing gaan nemen hoe de uitvoering 

van de dijkversterking zal plaats vinden. 

 

9. Rondvraag 

Tim Bakker: Whatts app groep is goed op te zetten, alleen moet er iemand zijn 

die de kar gaat trekken. Tim zorgt voor een oproep in de Warder Gouw. 

Wim S. meldt dat Bert van H. en hij 16 januari een gesprek gehad hebben met 

Rennie Groot (EV) besproken is de wens om één aanspreekpunt te hebben bij 

EV, die ook zorgdraagt dat je direct de juiste persoon te spreken krijgt of daarin 

kan bemiddelen. 

Ook de ergernis van bewoners over op de weg liggende erfafscheidingen en 

overhangend groen kwam ter sprake. Dit is niet een specifiek Warder probleem, 

het speelt ook in andere kernen.  

EV onderzoekt de mogelijkheid van een jaarlijkse schouw op het vlak van 

overlast. Bij geconstateerde gebreken kan de gemeente dan handelend optreden. 



Anja B. wijst de DR op de info Veiligheidsregio Amsterdam waarin ook 

interessante informatie voor ons gebied staat. 

Ans K. brengt de problemen van de AED onder de aandacht. Door het 

minimaliseren van subsidie, wat verhoging van contributie met zich meebrengt, 

dreigt het aantal vrijwilligers drastisch af te nemen. Dit kan uiteraard niet de 

bedoeling zijn. 

Burgemeester en raadsleden hebben de opmerking ter harte genomen en zullen 

dit intern onderzoeken. 

Door het niet meer verstrekken van een lijst met 75 jarigen (wet op privacy) 

door EV, dreigen de 75 jarigen hun jaarlijks bloemetje mis te lopen. 

Door de eerder genoemde overheidsdienaren wordt gekeken of er een oplossing 

voor te vinden is. 

Jos van G. vindt het bevreemdend dat HHNK een greppel graaft bij de 

IJsselmeerdijk waarbij het laatste stukje, grenzend aan zijn erf, gestopt is. 

Wim S. neemt contact op met HHNK. 

 

10. Bert van H. kan de vergadering 21.50 uur sluiten, en wenst een ieder een 

wel thuis. 

 

Vergaderschema 2017 

wk 10   6 maart wk 35  28  augustus 

wk 17  24 april wk 41   9   oktober  

wk 24  12 juni wk 48  27  november 

    wk  2   8   januari 2018 

 

Actiepunten 

Waterhuishouding brief HHNK Wim S 

Dijkversterking    Jos vG/Wim S 

Glasvezel     Wim S 

Whatts app     Tim B 

Afval Warder    Tim B 

Wegobstakels    GDO 

Jaarvergadering 24 april   Bert van H. 

Subsidie AED    Ans K/EV 

 

 

Warder, 27 januari 2017 

 

Wim Schoenmaker (secr. DR. Warder) 

 

 

 

 


