
             

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder, 23 februari 2015 

Locatie  "Oude School" Warder 128 

 

Notulen 

 

Aanwezig 

Jos van Gastel, Ida Koning, Jan de Hollander, Wim Schoenmaker, Tiddo Valk, 

Piet Visser allen namens Dorpsraad Warder. 

André Middelbeek (ZB), Frank Mol (inw.), Maarten Hellingman (inw.) 

Afwezig 

Bert van Hoogenhuyze m.k. 

 

Opening 

Jos opent de vergadering 20.00 uur 

 

Notulen vergadering 12 januari 2015 

Geen opmerkingen. 

 

Ingekomen stukken 

Mail van Zuyderzeedijk Alliantie waarin zij hun dank uitspreken voor de 

belangstelling bij hun presentatie van 16 maart in de Oude School te Warder. 

Tevens wijzen zij op de perspresentatie 4 maart 2015 15.00 uur in de Botterzaal 

van Hotel Spaander te Volendam. Het wordt door de Alliantie bijzonder op prijs 

gesteld als inwoners ook bereidt zijn bij de presentatie aanwezig te zijn. 

 

Mail van dorpsrsaad Beets waarin zij melding maken van een infoavond welke 

georganiseerd wordt i.s. met de NAM, i.v.m. mogelijke overlast veroorzaakt 

door nieuwe boor werkzaamheden in Beemster. 

Nadere informatie volgt. 

 

Uitnodigingen van de VvKk voor verschillende infoavonden. 

Jos en Wim zullen zich hierover buigen. 

 

Mail van Zeevang waarin LSA een oproep doet aan dorp-en wijkhuizen om 

tijdens de verkiezingen van 18 maart a.s. de deuren open te zetten voor 

activiteiten om de kiezer te trekken. 

 
 Stichting Dorpsraad Warder  

 

Akte van oprichting d.d.-13-10-2005 

K.v.K nummer  372121037 

 

Secretariaat : Warder 98, 1473 PE  Warder 

E-mail :  info@dorpsraadwarder.nl                     



Dorpsraad neemt dit item voor kennisgeving aan maar zal geen verdere stappen 

ondernemen. Wel is Foz (OS) geïnformeerd via de door ons doorgestuurde mail 

van Zeevang. 

 

Verslag dorpsraden vergadering 12 januari 2015 

De notulen van deze vergadering zijn aan de dorpsraadleden gemaild. 

Belangrijkste punten hieruit zijn: 

Vergaderingen worden in het vervolg gehouden in het gemeentehuis. 

Per vergadering wordt een kern aangewezen die het voorzitterschap voor zijn 

rekening neemt en de agenda vaststelt. 

Besloten is dat iedere kern zelf bepaalt of zij wel of niet lid worden en/of blijven 

van de VvKk. 

Fietstunnel N247/Oostdijk Beemster wordt te kostbaar. Wel zullen er gepaste 

voorzieningen getroffen worden die voor de wielrijder enige bescherming 

geven. 

Eerstvolgende vergadering 12 maart 2015, hiervoor neemt Middelie het iniatief. 

 

Verslag bijeenkomsten Dijkversterking 

28 Januari is de adviesgroep bij elkaar gekomen in Motel Katwoude. 

Uiteraard werden er weer nieuwe inzichten geleverd, het is echter nog steeds 

niet helder wat de gevolgen zijn van de nieuwe berekeningen "dijken op veen" 

en de consequenties van het uitgebrachte rapport Deltaplan 2015, waarin 

vermeld het totale watergebied van Nederland. 

Bestudering van deze 2 rapporten leiden mogelijk tot een ander inzicht m.b.t. de 

dijkversterking Hoorn/Amsterdam. 

In de vergadering is besloten dat een kleine groep contact zoekt met Den Haag 

om te voorkomen dat er beslissingen genomen worden waarvan uiteindelijk zal 

blijken dat de uitvoering van de dijkversterking op een aanzienlijk goedkopere 

wijze uitgevoerd had kunnen worden. 

 

Op 2 februari is door de nieuw opgericht Zuyderzee Alliantie een avond belegd 

voor de dijkbewoners Warder t/m Edam waarin voorlichting werd gegeven aan 

de betrokkenen wat tot heden de stand van zaken is en werd ook besproken 

hetgeen ook in de adviesgroep a/d orde geweest is. 

Besloten is om zo mogelijk te koppelen met de leden van de adviesgroep om 

gezamenlijk stappen te ondernemen naar Den Haag 

 

16 Februari is in de Oude School een presentatie en uitleg gegeven over de 

dijkversterking door de Zuyderzee Alliantie aan ca. 130 geïnteresseerden. 

 

Het ultieme doel van de Zuyderzee Alliantie is om ervoor te zorgen dat wij 

achter een veilige dijk kunnen leven en werken. 

Waar nodig passende maatregelen te treffen op een gedegen onderbouwde visie. 



 

Voorstel financiële bijdrage Zuyderzee Alliantie 

Dorpsraad voelt zich verplicht, het betreft tenslotte alle inwoners van Zeevang 

en in het bijzonder Warder, om tegemoet te komen in de kosten van de 

bijeenkomst van 16 maart voor een bedrag van max. € 300,-- 

 

Afdamming Zeevang Oost 

HHNK is de afspraken die gemaakt zijn in november m.b.t. baggeren en 

duikerherstel nagekomen. 

Er blijven echter grote twijfels bestaan over de waterbeheersing en het, in een 

warme zomer, voorkomen van botulisme. 

Jos, Wim en Maarten Hellingman zullen een brief opstellen die naar de 

Provincie en naar HHNK gezonden wordt, waarin wij aangeven dat wij grote 

twijfels hebben over de waterhuishouding en mede daaruit voortvloeiend de 

dreiging van botulisme. 

 

Actiepunten 

Plaatsing KPN zendmast wordt afgevoerd van de agenda omdat er vanuit de  

bevolking onvoldoende support is om een vuist te maken naar KPN. 

Fietstunnel Beemsterbrug wordt ook afgevoerd, hiervoor worden 

verkeerstechnische maatregelen genomen om de veiligheid van de fietser te 

waarborgen. 

 

Rondvraag 

Ida informeert ons over de WMO. 

Men is content over het functioneren van de WMO in Zeevang, wel blijft de 

zorg bestaan hoe het gaat werken na de fusie. 

WMO loket in Oosthuizen blijft ook na de fusie bestaan. 

Ook spreekt Ida haar zorg uit over het tekort aan woningen voor ouderen in 

Zeevang. In de plannen van Zeevang is opgenomen dat seniorenwoningen op 

plek van de huidige sporthal komen als de nieuwe MFA gereed is. Hiervoor zijn 

reeds investeringen gedaan. 

De vergadering spreekt haar zorg uit over de zwaar vervallen boerderij van 

Overmars. Ondanks in het wandelcircuit gedane toezeggingen wordt er nog niets 

mee gedaan. Dit is vele dorpsbewoners een doorn in het oog. 

Helaas kan er via officiële wegen geen druk uitgeoefend worden op de eigenaar, 

er zal op persoonlijke titel een oplossing voor gezocht moeten worden. 

Maarten Hellingman geeft aan blij te zijn met de binnenkort uitgevoerde 

ontsluiting voor zwaar landbouwverkeer van de Parallelweg naar de N247. 

Hierdoor zal er geen zwaar verkeer meer via de Biermanstraat naar de 

Raadhuisstraat plaats vinden. 

Wel spreekt hij zijn verontrusting hoe het verkeer, als de Beemsterbrug 

vervangen gaat worden, omgeleid wordt door de Raadhuisstraat in Oosthuizen. 



Er zullen maatregelen (bebording etc.) getroffen worden waardoor het verkeer 

vroegtijdig kennis kan nemen van de afsluiting van de Beemsterbrug. 

 

Sluiting 

Jos sluit de vergadering 22.00 uur. 

 

Vergaderschema 2015 

30 maart (jaarverg)   24 augustus 

11 mei        5 oktober 

22 juni      16 november 

       11 januari 2016 

 

Actiepunten 

Wim S     Info smiley 

Allen      Knelpunten HHNK/Waterbeheer 

Jos van G/Wim S/Maarten H  Zeevang Oost 

Wim S     NAM bijeenkomst NAM 

Dorpsraden Zeevang   Jongeren beleid 

 

Warder, 25 februari 2015 

Wim Schoenmaker (secr.) 

    

 

 


