
            

     

  

Openbare vergadering Dorpsraad Warder 

Locatie “Oude School” Warder 

Maandag 21 november 2016 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

Namens de DR: Tim Bakker, Anja Balzareit, Jan de Hollander, Bert van 

Hoogenhuyze, Ida Koning, Ans Konijn, Wim Schoenmaker, Tiddo Valk, Piet 

Visser. 

Tevens aanwezig; 6 belangstellende dorpsgenoten en raadsleden. 

 

Opening; 

Bert v H. opent de vergadering en kan tot zijn vreugde verwelkomen als 

nieuwkomer in ons bestuur Anja Balzareit. Hierdoor is het aantal bestuursleden 

op 9 gekomen, gezien onze activiteiten een welkome aanvulling. 

 

Notulen; 

Tiddo heeft de notulen van onze vergadering van 10 oktober gemaakt, deze 

worden zonder verdere opmerkingen akkoord bevonden. 

 

Ingekomen stukken; 

 Ter info reactie E/V op de woonvisie 2017-2021 

 

DR Oosthuizen vraagt ondersteuning voor bijdrage aanvraag voor de 

Winterfair. Inmiddels is Winterfair afgeblazen dus n.v.t. 

 

SCEW vraagt ondersteuning voor een bijdrage van E/V voor de 

organisatie van een jaarlijkse kunstexpositie. DR Warder is akkoord. 

 

Mail van E/V m.b.t. het subsidiebeleid, dit wordt door E/V gestroomlijnd. 

Verenigingen zullen duidelijk hun doelstelling en beleid aan moeten tonen 

om in aanmerking te komen voor subsidie. Een duidelijk uitleg hoe en wat 
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en waarom komt binnenkort op de website. Voor de DR Zeevang blijven 

de afspraken ongewijzigd. 

 

Verzoek E/V beleidsmedewerker Rennie Groot voor een afspraak om met 

enkele DR leden een gesprek aan te gaan voor de noden die er in de 

verschillende kernen leven en met elkaar tot een goede samenwerking te 

komen wordt in beraad genomen. 

 

Uitnodiging afscheid burgem. van Beek; 

DR wordt vertegenwoordigt door Ida, Jos, Wim en Bert 

 

Verslag bijeenkomst VvKk 

Piet V. namens DR Warder en Hans Hellingman namens SCEW hebben 

de bijeenkomst bijgewoond. 

Dorpsvisie Marken-Binnen werd gepresenteerd, zoals eerder al 

geconstateerd is iedere kern toch een verhaal op zich waar moeilijk een 

vergelijking met onze kern gemaakt kan worden. 

Broek in Waterland gaf een presentatie over hun initiatief voor het 

plaatsen van zonnepanelen in de gemeente. Realisatie hiervan lijkt 

voorlopig nog een (te)moeilijke opgaaf. 

De fusie tussen VvKk en PDHN welke ook gerealiseerd zou worden is 

uitgesteld tot 14 december a.s. omdat er onvoldoende kernen aanwezig 

waren om het besluit te bekrachtigen. 

 

Glasvezel 

Zoals al in eerdere vergaderingen door Wim S. aangegeven is ZeevangNet 

afhankelijk van overeenstemming tussen E/V en E-fiber over de aanleg 

van het glasvezelnet. De laatste berichten zijn dat E/V akkoord gaat met 

de voorwaarden, E-Fiber heeft het contract nog niet ondertekend maar de 

verwachting is dat ook hier een dezer dagen het groene licht gegeven 

wordt. 

Dit houdt in dat de vraagbundeling januari 2017 gaat plaats vinden, dit 

o.v.b. 

 

Zonnepanelen 

Bert van H. oriënteert zich op de mogelijkheden in Warder op de plaatsing 

van zonnepanelen. In het GDO overleg zal het door Wim ook ingebracht 

worden of er een Zeevang bredere interesse is. 

 

Zeevang-Oost/HHNK 

Voor aanvang van onze vergadering is er overleg geweest tussen John van 

Diepen (HHNK) en een delegatie van dorpsbewoners nl. Auke Tabak, Ina 

Bouwman en Maarten Hellingman en namens de DR Wim S. 



Met van Diepen werden een aantal punten besproken die delegatie 

opgesteld hadden m.b.t. de klachten die vanuit de bevolking m.n. de 

agrariërs bij ons binnengekomen zijn. 

van Diepen heeft zich ontfermd over de klachten en komt z.s.m. terug om 

met elkaar te kijken of er oplossingen zijn voor de gesignaleerde klachten. 

 

Actiepunten 

Jos van Gastel geeft een toelichting op de huidige stand van zaken m.b.t. 

de dijkversterking. De oeverdijk en luwtemaatregelen zijn van de agenda 

verdwenen. HHNK richt zich nu op een beperkte buitendijkse versterking. 

Dit alles onder voorbehoud omdat de definitieve plannen nog niet bekend 

zijn. 

De adviesgroep, waar Wouter de Hollander een zeer belangrijke rol 

speelt, houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 

 

Rondvraag 

A. Middelbeek beantwoord vragen die in de vorige vergadering a/d orde 

gekomen zijn nl.; 

Het hoge pendelverkeer tussen E/V-Zeevang van gemeentewerkers 

is/wordt aangepast, uiteraard kost het enige tijd  en aanpassing in de 

nieuwe gemeente.  

T.a.v. de veiligheid ingezette Boa’s geeft hij aan dat deze een 

signalerende functie hebben. 

Vragen over de afvalverwerking zal hij bij E/V neerleggen, eerstvolgende 

vergadering zal dit beantwoord worden. 

Tim B. onderzoekt de mogelijkheden voor een WhattsApp groep in 

Warder, tevens neemt hij het milieuafval in Warder onder de loupe. 

Op de vraag voor een kinderspeelplaats bij. op het Jacob Hof erf wordt 

nog nagedacht (wel warm houden). 

Maarten H. vraagt zich af, gezien de activiteiten die de DR ontplooit, of 

de gemeentelijke subsidie wel toereikend is. Antwoord is dat het 

inderdaad schipperen is met de financiën maar dat wij het er voorlopig 

even mee moeten doen. 

 

Sluiting 

Bert van H. kan om 22.15 de vergadering sluiten en ieder een wel thuis 

toe wensen. 

 

Vergaderschema 2017 

 

week   week 

3    16-1  35   28-8 

10   6-3  41     9-10 



17   24-4  48   27-11 

24   12-6  2       8-1     2018 

 

Actiepunten 

Waterhuishouding   Delegatie 

Dijkversterking   Jos v G/Wim S 

Glasvezel    Wim S 

WhattsApp Warder  Tim Bakker 

Afval Warder   Tim Bakker 

Wegobstakels   GDO/WimS 

 

 

Warder, 29 november 2016 

Wim Schoenmaker (secr. DR Warder 

 


