
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder 

Maandag 27 november 2017 

Locatie “ Oude School”  Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

Namens de DR: Jan de Hollander, Jan de Jong, Anja Balzereit, Bert van 

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

Visser 

Afwezig; Tim Bakker 

M.k.a.; AndréMiddelbeek (ZB), Nico van Stralen (Gr.Links) 

Tevens aanwezig: 4 dorpsgenoten,Witte Lous(Gr.Li.), Hans Hellingman (VVD).  

Rennie Groot (E/V), 

 

1. Opening door Anja Balzereit. 

  

2. Notulen vergadering 9 oktober 2017 worden, met enkele tekstuele 

 aanpassingen, goedgekeurd. 

  

3. Ingekomen stukken 

 Uitnodiging van Dorpswerk voor een inspiratiebijeenkomst met als 

 onderwerp de goede en knelpunten inventariseren die burgerinitiatieven 

 in zorg en welzijn ervaren Dorpshuis De Brink Obdam 12-12-2017 19.30 

 uur. 

 Uitnodiging van E/V voor het vrijwilligersontbijt 27 januari 2018. 

 

4. Het verzonden vergaderschema is voor iedereen acceptabel. 

 De jaarvergadering is vastgesteld op 26 maart 2018. 

  

5. Verslag GDO bijeenkomst van 22 november 2017 

 Verslag is naar de dorpsraadleden toegezonden. 

 Wim S. licht de presentatie van LOVE TV en Club en Buurthuiswerk toe. 
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6. Invulling jaarvergadering 

 Na het rond gaan van verschillende opties heeft de vergadering besloten 

 om iemand te benaderen die ons de problemathiek van het huidige boeren- 

 bedrijf in de bedrijfsvoering uit kan leggen. Ook met name de problemen 

 die er zijn in de directe leefomgeving van het bedrijf. 

 André Neefjes heeft iemand op het oog die daar een goed verhaal over 

 kan brengen. 

  

7. Waterhuishouding Warder-Oost 

 Auke Tabak geeft weer wat er op dit moment leeft. 

 Op dit moment komt HHNK de afspraken na die wij 22 sept. j.l. met 

 elkaar gemaakt hebben. 

 Februari 2018 vindt er een gesprek plaats en wordt gekeken wat op dat 

 moment te stand van zaken is. 

 Uiteraard houdt de commissie de vinger op de pols. 

 Met Mirjam van Maanen, aangesteld als intermediar door HHNK, wordt 

 een afspraak gemaakt om in december haar te inormeren over het reilen 

 en  zeilen in Zeevang. 

   

8/9. Actiepunten/Rondvraag 

 Wim S. geeft aan dat het nog niet bekend is wat de definitieve uitvoering 

 zal zijn van de dijkverzwaring. 

 Er ligt een motie bij de vaste kamercommissie I & M wat in behandeling  

 genomen gaat worden door de nieuwe regering. 

 Stukken liggen ter inzage in Katwoude op het kantoor van HHNK tot  

 29 nov. Wim neemt nog contact op met Wouter de Hollander of het zinvol 

 is om vanuit de burger nog te reageren naar het ministerie, tevens ook 

 n.a.v. het rapport Spaargaren waar nog geen reactie opgekomen is vanuit 

 Den Haag. 

 Wouter heeft voorgesteld, als de voorlopige plannen bekend zijn, een 

 avond te organiseren voor alle geïnteresseerden. 

 Als er reden is om op de plannen te schieten kan het vanuit die 

 vergadering beslist worden. 

 

 Jan de J. licht toe dat de actie voor zonnepanelen, gezien de nauwelijkse 

 interesse zowel in Beets als in Warder, door alle dorpsraden Zeevang 

 afgeblazen is. 

 

 Jan de J. is samen met Wim S. naar de “Beursvloer” geweest in 

 Purmerend. Doel van deze bijeenkomst was uitwisseling van bedrijven 

 met hulporganisaties om te komen tot gebruik maken van elkaars 

 mogelijkheden met “low budget”. 



 Bijv. School Dik Trom heeft stoelen nodig, een bedrijf stelt de stoelen 

 beschikbaar, als tegenprestatie biedt Dik Trom een rondleiding  aan, incl. 

 koffie etc, voor ca. 15 personen. 

 Wij vonden het interessante en inspirerende middag. 

 

 Wat de regelgeving inhoudt voor obstakels langs de openbare weg onder- 

 zoekt Rennie G. wat er in de E/V verordeningen staat. 

 

 AED is E/V bezig met een ontwerp om een eenduidig beleid te kunnen  

 voeren ook op het financiële vlak voor E/V. 

 Streven is om dit december 2017 te presenteren aan het College E/V. 

 

 Ontwikkelingen rond vliegveld Lelystad worden gevolgt op ambtelijk 

 niveau door E/V. 

 

 André N meldt dat door de ontwikkeling van de Warder Wadden het 

 ganzenprobleem toeneemt. Dit wordt in de bijeenkomst met HHNK 

 meegenomen. 

 

 Hans H. vraagt of een spiegel bij de hoek Badhuiweg/Dorpsweg wenselijk 

 is. Wordt opgenomen met Frank van Dijk. 

 

 Speelveld Warder 

 Ans K. en Wim S. zitten komende 29 nov. bij E/V om de mogelijkheden 

 te bespreken. 

 

 Jan de H. meldt de slechte bezorging van de Stadskrant aan de 

 IJsselmeerdijk. Wim neemt dit op met de Stadskrant. 

 

 Aanvraag voor financiële ondersteuning voor SCEW. 

 Wim en Anja hebben binnenkort een gesprek met wethouder Hans Schütt. 

 

10. Anja B. kan de vergadering 22.15 uur sluiten en een ieder bedanken voor 

 zijn/haar inbreng, en verwijst naar onze komende vergadering van 8 

 januari 2018. 

 

Actiepunten 

Waterhuishouding HHNK  CWW 

Dijkversterking    Jos vG/Wim S    

Wegobstakels    E/V Frank van Dijk-DR 

AED      EV/Ans Konijn 

Speelplaats, overleg E/V   Ans Konijn/WS  

Zwembad parkeren   Piet V 



Obstakel v/h Gerrit Kout   WS/EV 

Contact E/V i.z. SCEW   WS/Anja B 

Stadskrant bezorging   Jde H/WS 

 

Warder,  29 november 2017 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 

 

 

 

Vergaderschema 2018 

08  januari    20 augustus 

19 februari   01 oktober 

26 maart jaarverg.  12 november 

07 mei   14 januari 2019 

18 juni 

  

 


