
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder 

Maandag 28 augustus 2017 

Locatie “ Oude School”  Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

Namens de DR: Bert van Hoogenhuyze, Jan de Hollander, Jan de Jong, Ida 

Koning, Anja Balzereit, Tiddo Valk, Wim Schoenmaker, Piet Visser 

Afwezig; Tim Bakker, Ans Konijn  

Tevens aanwezig: 5 dorpsgenoten, Witte Lous (Gr.Li.), Jan Willem van der Lee 

(CDA). 

 

1. Opening door Wim S. 

  

2. Notulen vergadering 12 juni 2017, worden met algemene stemmen 

 goedgekeurd. 

  

3. Ingekomen stukken 

 Uitnodiging van Dorpswerk voor een informatiebijeenkomst. 

 Binnen de vergadering is niemand geïnteresseerd in deelname. 

 Mail van Ralf Wentink waarin hij de Warder bevolking dankt voor 

 de gastvrijheid die getoond is tijdens de opnames van hun film. 

 Mail van Love TV of er binnen de DR belangstelling bestaat om toe te  

 treden in haar bestuur als vertegenwoordiger(ster) van Zeevang. 

 Inmiddels is er een gegadigde in Kwadijk gevonden. 

 

4. Verkiezing voorzitter DR Warder 

 Anja Balzereit heeft zich beschikbaar gesteld voor deze functie. 

 Verkozen met goedkeuring van alle aanwezigen heeft zij haar plaats 

 als voorzitter ingenomen. 

 

5. Waterhuishouding Warder-Oost 
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 HHNK heeft inmiddels de uitvoering ter hand genomen van de afspraken

 die in onze bijeenkomst van 2 juni 2017 gemaakt zijn. 

 Evalutie van de afspraken van 2 juni j.l. zal 2e helft september plaats 

 vinden. 

 CWW (Commissie Waterhuishouding Warder) houdt vinger aan de pols

 of de afspraken goed nagekomen worden.  

  

6. Dijkverzwaring Warder/Etersheim 

7. Verslag bijeenkomst HHNK/Dorpsraad 

 Beide punten zijn bij elkaar gevoegd omdat zij beiden betrekking hebben 

 op de uitvoeringsplannen van HHNK en de uitgebrachte bezwaren van de 

 Adviesgroep en Dorpsraad Warder. 

 Uit de onlangs uitgebrachte nieuwsbrief van HHNK en de via de media 

 verstrekte informatie lezen wij allen, tussen de regels door, dat de dijkver- 

 sterking zoals door HHNK gewenst, met maar beperkte aanpassingen 

 gaat plaatsvinden. Binnenkort komt HHNK met de voorlopig definitieve 

 uitvoeringsplannen. Uiteraard is het dan voor alle “actievoerders” zaak 

 om hier gezamenlijk en individueel op te reageren. 

 De bezwaren, door Wouter de Hollander en André Kuipers, aangeboden 

 aan de vaste kamercommissie I & M in de 2e Kamer zijn aangehouden tot 

 de installatie van het nieuwe kabinet. Het huidige demisionaire kabinet 

 mag geen zwaar wegende beslissingen meer nemen. 

 DR Warder zal direct betrokkenen informeren als de plannen door HHNK 

 kenbaar gemaakt worden. 

 Zoals reeds in praktijk gebracht blijft de dijkversterking een vast punt op 

 de agenda. 

   

8. Speelveld Warder 

 Op het verzoek van Ans Konijn, voor het creeëren van een speelveld voor

 de Warder jeugd door E/V, wordt door de vergadering positief gerea -

 geerd. Er zal een verzoek hiervoor, door Wim S., bij E/V ingebracht 

 worden.  

 

9. Rondvraag/Actiepunten 

 Actieputen zijn afgewikkeld of nog in beweging. 

 André Neefjes ondervindt veel problemen met transport van zijn 

 materialen langs de IJsselmeerdijk bij HOBIJ en Zwembad. 

 Wim S. zal HOBIJ informeren, Piet V kijkt met het zwembad naar een 

 oplossing. 

 Ida Koning merkt terecht op dat zij de inbreng van Maarten Hellingman 

 erg mist, wij onderkennen allen het grote verlies voor Warder van deze 

 markante man. 

 



10. Wim S. kan de vergadering 22.00 uur sluiten en een ieder bedanken voor 

 zijn/haar inbreng, en verwijst naar onze komende vergadering van 9 

 oktober 2017 onder de bezielende leiding van Anja. 

 

Vergaderschema 2017 

    

wk 41  9   oktober  

wk 48  27  november 

wk  2   8   januari  

   

Actiepunten 

Waterhuishouding HHNK  Wim /CWW 

Dijkversterking    Jos vG/Wim S    

Wegobstakels    E/V Frank van Dijk-DR 

AED      EV/Ans Konijn 

Omgevallen wegwijzer Klemweg WS 

Speelplaats, brief naar E/V  WS 

HOBIJ parkeren op/langs de dijk WS 

Zwembad parkeren   Piet V 

 

Warder,  30 augustus 2017 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 

 

 

 

 


