
                                                                          

           

 
Openbare vergadering Dorpsraad Warder 

Locatie "Oude school Warder" 

Maandag 23 mei 2016 

 

Notulen 

 

Aanwezig 

Namens Dorpsraad: Jan de Hollander, Bert Hoogenhuyze, Ans Konijn, Wim Schoenmaker, 

Tiddo Valk, Piet Visser. 

Verder Hans Schütt, Hans Hellingman, de heer en mevrouw Tabak, Jan Kramer, Maarten 

Hellingman en André Middelbeek. 

Afbericht werd ontvangen van Nico van Stralen, Ina Bouwman, Jos van Gastel, Ida Koning 

en Tim Bakker. 

 

Opening 

Bij afwezigheid van Jos fungeert Wim als voorzitter en hij opent de vergadering met de 

mededeling dat Tiddo de notulen dit keer zal maken zodat Wim zich volledig op zijn taak als 

vervangend voorzitter kan richten. 

 

Notulen vergadering 22 februari 2016 

Vanwege de jaarvergadering op 4 april 2016 bespreken we pas vanavond de notulen van onze 

laatste reguliere vergadering uit februari. Bij het doorspreken van deze notulen merkt Maarten 

op dat de stekels een probleem blijven vormen. Er wordt in NH zeer minimaal gemaaid en dat 

komt ook de veiligheid niet ten goede. Aan de in de oude gemeente bestaande 

stekelverordening wordt helemaal geen uitvoering gegeven. Wim dankt Maarten voor de 

inbreng, maar geeft ook aan dat hier een taak voor agrariërs en LTO is weggelegd om hier 

blijvend druk op uit te oefenen. 

Als actiepunt staat nog het herstel van de bank aan de Kooimanweg open. Piet Visser zegt toe 

e.e.a. nog voor zijn vakantie eind mei in orde te gaan maken. 

Nadat Hans Hellingman er nog op gewezen heeft dat de nieuwe secretaresse van de AED niet 

Laura maar Lara heet, worden de notulen onder dankzegging goedgekeurd. 

 

Ingekomen stukken 

KPN:  

de suggestie om de bereikbaarheid te verbeteren door plaatsing van zenders in privé objecten 

wordt door KPN van de hand gewezen. Wel is bericht ontvangen dat m.b.t. dit punt door Wim 

Runderkamp van de gemeente overleg met KPN wordt gevoerd. 

PVDA: 

uitnodiging bijeenkomst participatiewet op woensdag 1 juni. 

Servicepunt Vrijwilligers EV:  

Kort verslag van de netwerkbijeenkomst Zorg & Welzijn 
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Dijk van een Tafel:  

informatie omtrent rampendiner. O.a. op 2 juni in Etersheim. 

Dorpsraad Oosthuizen:  

rapport verkeersknelpunten. 

Streekfonds Waterland:  

Bert geeft kort en bondig weer dat het een aangename bijeenkomst was maar dat er 

conflicterende belangen spelen. Er werd geconstateerd dat er weinig natuur en teveel 

bebouwing is in Nederland, maar een oplossing blijft uit. Maarten haakt hierop in door te 

stellen dat het beleid niet samenhangend is. Aan de ene kant wil men meer natuur, maar aan 

de andere kant wordt op allerlei manier gekort. Zo valt bijvoorbeeld de vergoeding voor 

vogelbeheer aan de agrariërs in 2017 weg. Vraag is hoe dat dan geregeld moet worden en hoe 

bijvoorbeeld de overlast van ganzen binnen de perken kan blijven. Nu zijn door de boeren als 

zo’n 10.000 eieren geschud. Verder is het vreemd dat weidevogel beheer hoog in het vaandel 

staat, maar aan de andere kant worden hun vijanden vos en kiekendief beschermd. 

 

Waterhuishouding Warder/Zeevang Oost 

Op 24 mei worden de waterstanden gemeten. 

De problemen in het noordelijke deel Kramer/Neefjes/Deure moeten nog worden opgelost. 

Jan Kramer geeft aan dat hij een door Bart de Jong geslagen damwand op zijn grond heeft 

verwijderd. Dorpsgenoot Tabak (w 53) geeft aan dat hij eilandvorming ziet in de Grote Tocht 

en dat hij ook al dode vissen en gebrek aan stroming heeft gesignaleerd. Hij ziet dit terecht als 

een groot probleem en merkt ook dat de boeren de doorstroming hebben verbroken door het 

slaan van dammen. 

 

Voortgang glasvezel 

Ondertekening van het contract tussen E-Fiber/TriNet en Stichting Zeevangnet is op 6 juni 

ondertekend. Helaas kan nog steeds niet gestart worden met het werven van abonnees omdat 

de contracten tussen E-Fiber en Gemeente nog wat knelpunten geeft. Hierbij valt te denken 

aan de aankoop van de grond voor de 2 huisjes, een clausule i.g.v. slechte grond en de wijze 

van terugbrengen in de oude staat. Stichting Zeevangnet hoopt nog steeds om voor de 

zomervakantie te kunnen starten met werven maar het kan ook zijn dat dit tot september moet 

worden uitgesteld. 

 

Dijkversterking 

Er is weinig informatie richting de buitenwacht en ook de resultaten van de bewezen sterkte 

van de dijk zijn nog niet gedeeld. Wel is het duidelijk dat de dijk wordt opgedeeld in kleinere 

secties; zodat de verschillende delen van de dijk meer of minder worden geraakt. Nadat in 

eerste instantie opbouwend met elkaar werd omgegaan, lijkt het er nu toch weer op dat van 

hogerhand zonder overleg in stilte wordt verder gewerkt aan een uitvoering van de plannen. 

 

Invulling Bestuur 

Op eerdere verzoeken is weinig respons gekomen en in het dorp lijkt men het belang van de 

dorpsraad nog niet in te zien. Vanwege het afscheid van onze voorzitter Jos, maar ook omdat 

de druk op zittende bestuursleden te groot wordt is versterking dringend noodzakelijk. Een 

verschuiving van functies ligt daarbij ook voor de hand. Uit de vergadering klinken geluiden 

dat de interim voorzitter al zeer goed bezig is met het opschuiven richting voorzittersstoel 

houdt Wim toch de boot af. Hij weet als geen ander dat ook zijn taken als secretaris niet zo 

makkelijk zijn op te vangen. In de Warder Gouw zullen we nogmaals een oproep plaatsen. 

 

 



Actiepunten 

Naast de al besproken punten staan nog open: 

AED: Dit loopt redelijk. In Beets is wel wat achterstand en zijn ook zo’n 1000 euro kosten. 

Energie: Bert kan nog geen ontwikkelingen melden. 

Uit de jaarvergadering kwamen ook nog als actiepunt naar voren de kapotte grijs/groen 

bakken en de bermvervuiling> 

Door de machine kapotgemaakte bakken kunnen omgewisseld worden. 

Bermvervuiling is een probleem. Er worden bakken/stenen/blokken geplaatst en de veiligheid 

is soms in het geding. Bert Hoogenhuyze zal in de Warder Gouw dit onderwerp aan de kaak 

stellen. 

Ook zullen we in de Warder Gouw de bevolking op de hoogte stellen van het feit dat een 

subsidie kan worden aangevraagd in het kader van burgerinitiatief. 

 

Rondvraag 

Piet Visser: Waterloop moet gewoon terug naar oorspronkelijke situatie 

Maarten Hellingman:  Na landaankoop vergunning aangevraagd om dammen te hebben. Zeer 

vaak navraag moeten doen waar de vergunning bleef, maar toen zij iets van mij nodig hadden 

was de vergunning zo geregeld. 

Bert van Hoogenhuyze: Her en der zie je grote bouwplannen. Is dat eigenlijk wel nodig? Hans 

Schutt reageert met het feit dat er een behoefte is van 300.000 woningen in metropool 

Amsterdam. 

Ans Konijn: Het lijkt me goed dat inwoners een overzicht hebben van de aanwezige 

verenigingen in het dorp. De vraag hoe we dit oppakken en bijhouden blijft onbeantwoord. 

 

Sluiting 

Wim sluit tegen 10 uur de vergadering. 

 

Vergaderschema 2016 

22 februari   29 augustus 

04 april (jaarverg.)  10 oktober 

23 mei    21 november 

04 juli    16 januari 2017 

 

Actiepunten 

Allen     Invulling Bestuur 

Jos Wim, Maarten H   Zeevang Oost 

Wim      KPN zendmast 

Wim     Glasvezel 

Jos, Wim    Dijkversterking 

 

 

 

Warder, 19 juni 2016 

Tiddo Valk  

 

 

 

 

 


