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Openbare vergadering Dorpsraad Warder
Locatie "Oude School" Warder 128
Maandag 16 november 2015
Notulen
Notulen vergadering 5 oktober 2015
Worden akkoord bevonden met de kanttekening dat de vermelding van Ans
Koning m.z. Ans Konijn.
Ingekomen stukken
Vergadering VvKkNH in Zutphen is niet door ons bijgewoond,
Nieuwsbrief Platform Dorpshuizen wordt in de komende GDO vergadering
besproken.
Mail ontvangen van HHNK waarin aangegeven dat de Warderweg tussen
Westerweg en Oosthuizen voor de bouwvak van 2016 opgeknapt gaat worden.
De Westerweg komt nog niet in aanmerking voor onderhoud.
Het bankje aan de mr. C.Kooimanweg wordt door HHNK niet opgeknapt.
Dit wordt over gelaten aan Warder en anders wordt het opgeruimt.
PietV. is bereidt om nieuwe planken te plaatsen.
Voortgang glasvezel Zeevang
Het voorbereidend traject begint zijn einde te naderen, inmiddels wordt met 2
partijen gesprekken gevoerd om tot een afronding te komen. Januari verwachten
wij met de vraagbundeling te starten.
GDO
10 November is er een bijeenkomst geweest met gemeente E/V en diverse
verenigingen uit het Sociale Domein om te komen tot een Adviesraad waar de
verenigingen onder gaan vallen.
De dorpraden Zeevang waren het allen onderling over eens dat aansluiten bij de
adviesraad de slagvaardigheid zou beknotten, mede ook omdat de dorpsraden
een veel breder terrein hebben dan alleen het Sociale Domein.
Wel is het GDO bereidt een afgevaardigde bij de adviesraad aan te laten sluiten
als toehoorder.

Na ons standpunt verwoord te hebben schorste de voorzitter (mevr. Verrips) de
vergadering, en hebben wij als GDO de vergadering verlaten.
Onze vergadering is ietwat verdeelt over het standpunt van het GDO en verzoekt
om de notulen van de vergadering van 10 november. Dit wordt geregeld.
AED
Het huidig bestuur heeft, in overleg met alle partijen, besloten per 31-12-2015 af
te treden. Het nieuwe bestuur zal samengesteld worden uit alle dorpsraden.
De komende maand (december) zal het nieuwe bestuur gestalte krijgen.
Doelstelling is te komen tot een eenduidig beleid in het AED traject.
Ans Konijn vertegenwoordigt dorpsraad Warder.
WMO
Ida geeft aan dat de samenwerking met EV goed verloopt. Ook zal hier gezocht
worden naar een restyling waarin een gezonde samenwerking tussen Zeevang en
EV tot stand komt.
Zeevang Oost
Wicher Groen HHNK heeft middels een mail gemeld dat er opdracht verleend is
om een duiker te plaatsen in de Oosterwg /Klemweg en ook nog 4 duikers in een
aantal dammen a/d Klemweg. Inmiddels zijn deze werkzaamheden ook
uitgevoerd.
Voor het verbeteren van de afwatering rond Warder Noord is HHNK kan er nog
geen datum genoemd worden.
Ina Bouwman gaf aan dat er met SBB, Natuurmonumenten en agrariërs
binnenkort een gesprek plaats vindt over Zeevang Oost. Zij zal ons verder op de
hoogte houden
Verkiezingen 18 november 2015 nwe gemeente
Hier waren geen opmerkingen op, behoudens het advies om toch vooral te gaan
stemmen.
Actiepunten/Rondvraag
Bert van H. neemt contact op met Wouter Snip over de mogelijkheden van het
collectief plaatsen van zonnepanelen.
Tim Bakker informeert naar verkeersremmende maatregelen.
De plaatsing van een KPN zendmast wordt weer een nieuw leven in geblazen,
Hans Schütt heeft namens de gemeente contact gezocht met KPN.
Wij zullen, samen met de gemeente, ons sterk blijven maken voor plaatsing.
Sluiting
Jos sluit de vergadering 21.25 uur
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