
            

     

 Openbare vergadering Dorpsraad Warder     

Locatie “Oude School” Warder 

Maandag 29 augustus 2016 

 

Notulen 

 

Aanwezig: 

Namens de DR; Bert van Hoogenhuyze, Ida Koning, Jan de Hollander, Piet 

Visser, Wim Schoenmaker. Afwezig m.k. Tim Bakker, Ans Konijn, Tiddo Valk. 

Tevens aanwezig 7 belangstellende dorpsgenoten en raadsleden. 

 

Opening 

Bert v.H., opent 20.00 uur voor de 1e keer als voorzitter de vergadering. 

 

Notulen 

De notulen van 4 juli 2016 worden zonder opmerkingen akkoord bevonden. 

 

Ingekomen stukken 

Planning bijeenkomsten Alliantie Markermeerdijken, deze is reeds eerder 

toegezonden. Geadviseerd wordt om allen de bijeenkomsten te bezoeken omdat 

de uiteindelijk genomen beslissingen voor de dijkversterking ingrijpende 

gevolgen kunnen hebben voor de Warder gemeenschap. 

Verzoek van Ans Konijn voor medewerking aan een welkomstboekje voor 

nieuwe bewoners in Warder. Toezegging is reeds gedaan dat wij hieraan 

meewerken. Een eventuele financiële bijdrage wordt nader besproken. 

Nieuwsbrief van E/V met info over Wonen, Zorg en Welzijn. 

Uitnodiging van E/V voor een informatiebijeenkomst 21-9-2016  

over het Sociale Domein. 

 

Welkomstboekje nieuwe inwoners Warder 

Het initiatief wordt ondersteund door de DR. Een financiële bijdrage wordt nog 

nader besproken. 

 

Rapport analyse stakeholders m.b.t. het Sociale Domein 

Algemene gedachte van de DR is dat dit in Zeevang door SBS55+ uitstekend 

geregeld wordt. De DR kan hierin uitsluitend een signalerende functie hebben. 
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Bij het eerstvolgende GDO overleg zal WS dit inbrengen, om de meningen van 

de andere Dorpsraden te peilen. In een eerder stadium is de mening van de 

Dorpsraden al kenbaar gemaakt, aansluitend op de mening van Warder. 

 

Onderhoud openbaar groen in Warder 

 Over het onderhoud van het gemeentelijk openbaar groen zijn er geen klachten. 

Wel komen er klachten binnen over een aantal situaties aan de dorpsweg. 

Het over de weg hangend groen en obstakels die aan de rand van de weg of zelf 

op de weg liggen baart ook de DR zorgen. 

DR gaat hiervoor i.o. met E/V om te kijken of er passende maatregelen getroffen 

kunnen worden om deze risicovolle belemmeringen te verwijderen. 

Ons bericht, onlangs in de Wardergouw, heeft blijkbaar weinig indruk gemaakt. 

 

Actiepunten/Rondvraag 

Glasvezel; Actie ligt bij E/V en E-Fiber om tot een akkoord te komen over de 

degeneratiekosten. ZeevangNet heeft er goede hoop dat er in september rrn 

akkoord gesloten kan worden. ZeevangNet gaat dan direct over tot 

vraagbundeling. 

Waterhuishouding Warder; De vergadering  (en publiek) uiten hun onvrede over 

het huidig beleid van HHNK en daaraan gelieerde partijen. 

Besloten wordt in overleg te treden met E/V om te kijken of er een gezamenlijke 

aanpak gerealiseerd kan worden om HHNK cs. dat zij hun verantwoordelijkheid 

nemen en zorgen dat de waterhuishouding z.s.m. op orde komt. 

Dijkversterking; Jan de Hollander geeft een toelichting op de visie die door 

dijkbewoners ingebracht is bij de Alliantie Markermeerdijken t.a.v. de 

Dijkversterking. 

Hij vraagt de DR of deze de visie wil steunen als het stuk verzonden gaat 

worden. 

DR ondersteunt het stuk ten volle en verstrekt haar medewerking. 

Op een eerder verzoek van DR Oosthuizen om verkeersgevaarlijke situatie in 

ons dorp te analyseren, komt de DR tot de conclusie dat deze in Warder 

nauwelijks aan de orde zijn. De gevaarlijke oversteken bij de N247 zijn een 

Provincie probleem. Wel hebben wij bij Oosthuizen gemeld, op verzoek van 

Maarten Hellingman, dat de Seevancksweg tussen de spoorwegovergang en de 

voormalige NAM locatie verkeersonveilig is. 

 

Sluiting 

Bert van H. Kan 22.00 uur de vergadering sluiten en een ieder een welthuis 

wensen. 

 

Vergaderschema 

10 oktober   21 november 

16 januari 2017 



Actiepunten 

Waterhuishouding Zeevang   E/V, HHNK, GDO 

Maaibeleid HHNK    GDO/WS 

Dijkversterking     Jos van Gastel 

Glasvezel      ZeevangNet 

Overhangend groen, wegobstakels  E/V 

 

Warder, 14 september 2016-09 

Wim Schoenmaker (secr.) 

           


