
                                                                         

            

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder 

Maandag 24 augustus 2015 

Locatie  "Oude School"  Warder 128 

 

Notulen 

 

Aanwezig 

Namens DR: Jos van Gastel, Ida Koning, Jan den Hollander, Wim 

Schoenmaker, Tiddo Valk, Piet Visser 

Namens politiek: Hans Hellingman, Jan-Jaap Surie  beiden VVD. 

Als inwoner: Greetje Snoek, Maarten Hellingman 

Afwezig: Bert van Hoogenhuyze (vakantie) 

 

Opening 

Jos opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, met name Jan-Jaap 

Surie  als inwoner van Edam-Volendam en politiek gebonden aan de VVD. 

 

Notulen 

De notulen, geschreven door Tiddo, worden zonder opmerkingen akkoord 

bevonden. 

 

Ingekomen stukken 

Brief van gemeente i.z. burendag. 

Brief wordt overige leden toegezonden. 

Indien actie vereist is komt er reactie bij WS 

 

Glasvezel Zeevang 

Voorbereidende gesprekken worden gevoerd. 

September zal de stichting opgericht worden. 

Nov/dec 2015 Vraagbundeling. 

Bij voldoende deelname  ca. 55% zal het sein GO gegeven worden. 

Het ultieme streven is 31-12-2016 iedere voordeur een glasvezel aansluiting. 

Hiervoor zal door het stichtingsbestuur en medewerkers dorpsraad nog veel 

werk verricht moeten worden. 
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Vergadering Zeevang-Oost i.z. botulisme en waterloop 

Het overleg heeft plaats gevonden 21 aug. j.l in het gemeentehuis Oosthuizen. 

Aanwezig waren vertegenwoordigers van Dorpsraad Warder, Provincie Noord-

Holland, Staatsbosbeheer, Gemeente en betrokken agrariërs. 

Provincie gaf aan dat project natuurgebied Zeevang-Oost ten einde loopt. 

Wel worden (zijn er) aanvullende maatregelen getroffen om een snellere 

waterstroom te bevorderen. Dit om blauwalg en botulisme te voorkomen. 

De aanvullende maatregel betroffen, meer baggeren en meer duikers plaatsen. 

Gebleken is dat deze maatregelen waarschijnlijk nog onvoldoende zijn en nis 

besloten om ook een duiker te plaatsen in de Oosterweg. De plaatsing zal in het 

komend najaar uitgevoerd worden. 

Ook staat de herstructurering van de waterloop ten noorden van het dorp op de 

planning. De uitvoering hiervan zal mogelijk 2016 plaats vinden. 

De uitvoering en de planning van deze maatregelen leidde tot een discussie, 

waaruit bleek dat de belanghebbende agrariërs en dorpsraad de getroffen en de 

nog te treffen maatregelen nog steeds een onvoldoende vinden. 

Geen van de uitvoerende instanties kunnen de aanwezigen overtuigen van de 

noodzaak en werkbaarheid van de herinrichting Zeevang-Oost. 

Ook de verruiging van het Staatsbosbeheer gebied is velen een doorn in het oog. 

Om tot een aanvaardbaar compromis te komen tussen m.n. Staatsbosbeheer en 

agrariërs wordt door de Dorpsraad aan beide partijen verzocht om met elkaar 

aan tafel te gaan en te proberen tot een aanvaardbare oplossing te komen, ook 

t.a.v. van het ganzenbeleid. 

Wethouder Schütt verzoekt een ieder om tot meer samenhang te komen 

waardoor er voor een ieder , zowel mens en dier, een leefbaar milieu ontstaat. 

Mevr. Klitsie (Prov.) stuurt het verslag van de bijeenkomst naar de dorpsraad, 

die voor verdere verspreiding zal zorg dragen. 

 

Dijkverzwaring 

Op dit moment ligt de uitvoering van de plannen stil, wachtend op de 

berekeningen dijken op veen en de uitslag van het onderzoek naar toepassing 

van pompen. Ook het resultaat van de proeven met de JLD ankers zijn nog niet 

openbaar. HHNK gaat wel door met het voorbereiden van de uitvoering, dit om 

het proces zo snel mogelijk te kunnen hervatten, na de vaststelling van de 

definitieve uitvoeringsvorm. 

Vergadering Adviesraad van 10  september a.s. zal Jos bezoeken. 

 

WMO/AED 

Op dit moment zijn er besprekingen gaande om tot een eenduidige 

samenwerking te komen voor AED Zeevang. Hiervoor zijn voorstellen 

gelanceerd die binnenkort gepresenteerd gaan worden. 

WMO  gaat, in samenwerking met Edam-Volendam, naar tevredenheid. 

 



Actiepunten 

Zie onder 

 

Rondvraag 

Tiddo:   meldt dat de subsidie voor 2015 ontvangen is.  

Greetje:  Klachten riool geur 

   Klachten niet bekend dus zelf even contact met de gemeente 

   Herstel Warderweg wanneer? 

   Dorpsraad zoekt contact met HHNK 

 

Sluiting 

Jos sluit de vergadering 21.30 uur 

 

 

 

 Vergaderschema 2015 

5   oktober 

16 november 

11 januari 2016 

 

Actiepunten 

Jos, Wim, Maarten   Zeevang-Oost 

Wim      KPN  zendmast 

id      HHNK Wegbeheer 

Jos, Ans     AED 

Wim,Bert     Glasvezel Zeevang 

Jos, Wim     Dijkversterking 

 

 

Warder, 1 september 2015 

Wim Schoenmaker (secr.) 

 

 

   


