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Secretariaat
E-mail

: Warder 98, 1473 PE WARDER
: info@dorpsraadwarder.nl

Openbare vergadering Dorpsraad Warder
Maandag 18 juni 2018
Locatie “Oude School” Warder 128
Aanvang 20.00 uur
Notulen
Aanwezig;
Namens de DR: Jan de Jong, Tiddo Valk, Wim Schoenmaker, Tim Bakkr, Jan
de Hollander
Afwezig m.k.; Ans Konijn, Bert van Hoogenhuyze, Piet Visser, Nico van
Stralen (Gr.Li.), Rennie Groot (E.V.)
Tevens aanwezig: 7 dorpsgenoten, Andre Middelbeek (ZB), Hans Hellingman
(VVD)
1.

Opening Jan de Jong.

2.
Notulen vergadering 7 mei 2018
Na een tekstuele aanpassing worden deze met algemene stemmen goedgekeurd,
3.
Ingekomen stukken
Enkele stukken worden verplaatst naar agendapunt 6.
Notulen Seniorenraad worden met kennisgeving aangenomen.
Ook kon gemeld worden dat het college van E/V met SCEW overeenstemming
bereikt heeft over de herfinanciering van de “Oude School”. Dit houdt in dat het
voortbestaan als Dorpshuis geborgd is.
4.
Afscheid bestuursleden
Jan de Hollander, Tim Bakker en Bert van Hoogenhuyze waren de leden die
afscheid nasmen van de Dorpsraad.
Jan en Tim werden bedankt voor hun inzet, m.n. Jan de Hollander die vanaf de
oprichting in het bestuur gezeten heeft, vergezeld met een goede fles.
Bert van H. kon helaas niet aanwezig, Jan de J. zal ervoor zorgen dat Bert ook
op gelijke wijze bedankt gaat worden voor zijn bijdrage aan de Dorpsraad.

Heugelijk feit is dat wij Tanja Haremaker als asprirant dorpsraadslid mogen
verwelkomen. Hopelijk trekt dat meerdere jongeren aan om zich te melden bij
de DR.

5.
Verslag bespreking met Stichting Zuyderzeedijk 5 juni 2018
Stichting maakte melding van de voortgang met het overleg tussen Alliantie en
Stichting. Conclusie is ook hier dat de resultaten, ondanks alle inspanningen van
de Stichting, moeizaam zichtbaar worden.
Ook aanwezige leden van de Provincie zijn wel doordrongen van onze
problemen maar geven ook aan dat het een stroef proces is om ook in de
Provincie voldoende steun te krijgen om de plannen terug te draaien naar het
basis uitgangspunt van “dijkversterking sober robuust, doelmatig”.
Wel adviseren zij zoveel mogelijk te lobbyen bij de politieke
vertegenwoordigers.
Voor het bezoek van de minister, vandaag in Katwoude, was voor de Stichting
ook een teleurstelling omdat zij geen uitnodiging ontvangen hadden.
6.
Verslag GDO 31 mei j.l
GDO leden waren door E/V uitgenodigd voor een gesprek met het buro
TienOrganisatieadvies. Zonder het bijzijn van E/V betrokken
ambtenaren/bestuur konden wij met het buro van gedachten wisselen hoe de
ervaring was van de fusie E/V-Zeevang.
Hier kon een ieder vrijuit spreken zonder belemmerende toehoorders.
Een samenvatting van deze bijeenkomst wordt aan de GDO leden toegestuurd.
6a. Ingekomen stuk van een dorpsbewoner, n.a.v. een familiefeest tijdens het
weekend van de kermis, besluit de DR dat wij indien gevraagd door partijen een
bemiddelende rol kunnen spelen. DR vertrouwd er echter op dat partijen
onderling tot een oplossing komen.
6b. Op de constatering van een dorpsbewoner dat de E/V wel oppervlakkig
via een krantenbericht gereageerd op de aardbeving, is de DR van mening dat
het ook moeilijk voorspelbaar is hoe frequent aardbevingen in dit gebied voor
zullen komen.
E/V heeft zich wel gemeld bij de instanties die zich met de materie bezighouden.
Uiteraard zal de DR, en ook de bewoners, de berichten hierover op de voet
volgen.
6c. 2 Dorpsbewoners waren aanwezig die zich grote zorgen maakten over de
hoge snelheid waar het gemotoriseerd verkeer over onze Dorpsweg rijdt.
Deze klacht wordt door velen gedeeld.
E/V heeft een plan verkeersveiligheid samengesteld met een buro
gespecialiseerd in verkeersproblemathieken in kernen. Dit plan waar ook
inwoners van E/V bij de tot standkoming betrokken zijn, wordt 28 juni a.s.
aangeboden aan de raad E/V.

Een inkijkje in het advies voor Warder geeft aan dat de voorgenomen
maatregelen voor een groot deel al gedaan zijn.
Bestuur DR Warder onderzoekt wat er gedaan kan worden om de veilijheid voor
inwoners te optimaliseren.
Odette Eykmans heeft aangeboden hierin te assisteren
7.
Zeevang-Oost-Staatsbosbeheer
DR lid Bert van Hoogenhuyze heeft op eigen initiatief een stuk laten plaatsen in
de NNC waarin hij de misstanden in dit gebied aan de orde stelt.
HHNK is al enige tijd met DR Warder in overleg om juist ook de door Bert
aangegeven punten in goed overleg met betrokken partijen te voorkomen c.q op
te lossen. DR vertrouwd erop dat, in goed overleg met Bert, wij met elkaar tot e
en bevredigende oplossing komen.
8.
Actiepunten/Rondvraag
Ina Bouwman meldt dat het puin Klemweg/Kooimanweg nog niet weg is.
DR neemt contact op met G.Dirksen HHNK.
Wim S. meldt dat wegbewijzering binnenkort, na herhaalde verzoeken, geplaatst
gaat worden.
Het overleg met E/V over het plaatsen van een steunzender voor het mobiele
telefoonverkeer verloopt, door toedoen van leverende instanties, uiterst traag.
9.
Sluiting
Jan kan 22.15 de vergadering sluiten in zijn nieuwe functie
Actiepunten
Waterhuishouding HHNK
Dijkversterking
Speelplaats, overleg E/V
Oproep nieuwe bestuursleden
Zendmast mobiele telefoon

CWW
Jan de Jong/Wim S
Ans Konijn/WS
Allen
Wim S./EV

Warder, 20 juni 2018
Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder)
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