
                                                                                                                                 

  

 

 

 

Maandag  4 juli 2016 

Locatie "Oude School" Warder 128 

 

Notulen 

 

Aanwezig 

Namens de Dorpsraad: Jos van Gastel, Tim Bakker, Bert van Hoogenhuyze 

(later aangeschoven), Ida Koning, Wim Schoenmaker, Piet Visser. 

Afwezig m.k.: Ans Konijn, Tiddo Valk, J. de Hollander z.k. 

Tevens aanwezig 8 belangstellenden. 

Opening 

Jos van G. opent de vergadering 20 .30 uur. 

Notulen 

De notulen van 23 mei j.l. worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Ingekomen stukken 

Het binnengekomen verslag van de GDO bijeenkomst van 20 juni wordt 

besproken. 

T.a.v. het punt toetreding Purmer tot het GDO is iedereen van mening dat dit 

een goede zaak is, vooral voor het versterken van de "groene tak"binnen de 

gemeente E/V.  

Ook het bericht, dat de vervanging van de brug N247/Oostdijk te Oosthuizen, 

gekozen is voor een tijdelijke noodbrug geniet een ieders goedkeuring. 

De afsluiting zal beperkt blijven tot 2 weekenden t.w. bij het plaatsen van de 

noodbrug en bij het weghalen daarvan. 

Het loket Vrijwilligersmakelaar E/V was voor de meesten een onbekend begrip. 

Het doel van dit loket, bijv. het ondersteunen en adviseren  van verenigingen 

binnen de gemeente, wordt als positief ervaren. 

Fonds Burgerinitiatief is nogmaals onder de aandacht gebracht, en het verzoek 

aan een ieder om dit initiatief met de bevolking te delen. 

Het beschikbaar gestelde bedrag door de gemeente t.b.v. de leefbaarheid binnen 

de kernen is waardevol, maak er gebruik van. 

De voorgestelde plannen tot herinrichting van de Raadhuisstraat  te Oosthuizen 

worden positief ervaren. 
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Gemeente E/V is in ambtelijk overleg met de Provincie over het toestaan van 

woningbouw in de kernen Zeevang. Het beleid van de provincie is onduidelijk 

in. 

Ieder bestuurslid heeft de nieuwsbrief van d VvKk. ontvangen en wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

Wijziging bestuur 

Jos van G. had al eerder te kennen gegeven te stoppen als voorzitter. 

Op gepaste wijze heeft de Dorpsraad 4 juli afscheid van hem genomen. 

Burgemeester van Beek schetste een beeld van de activiteiten die Jos gedurende 

een reeks van jaren gedaan heeft en nog doet. Hij sprak zijn waarderende 

woorden uit en onderstreepte dit met de overhandiging van een pen  en een 

enveloppe namens E/V, voor Ida had hij een toepasselijk boeket meegenomen. 

Namens de Dorpsraad nam Wim S. afscheid van Jos waarin hij verwoorde dat 

het allen speet dat Jos vertrok en sprak ook de dank uit voor het vele werk wat 

Jos voor de Dorpsraad gedaan heeft. Uiteraard  werd als dank een goede wijn 

overhandigt. 

In zijn slotwoord dankte Jos allen voor de goede samenwerking met de leden, 

ook gaf hij aan nog beschikbaar te blijven voor het project dijkversterking en 

Zeevang-Oost. 

Bert van Hoogenhuyze heeft zich beschikbaar gesteld, voor het komend half 

jaar, als voorzitter. Uiteraard  zijn wij als bestuur blij met deze oplossing. 

Voortgang glasvezel 

Wim S. kan de vergadering melden dat er overeenstemming is tussen E/V en E-

Fiber. Dit wordt in de komende raadsvergadering officieel bekrachtigd. 

Dit houdt in dat aug./sept. de vraagbundeling kan plaats vinden. 

Dijkversterking 

Officieel is nog niets bekend over de inrichting van de dijkversterking. 

11 Juli a.s. is voorlichtingsavond gepland voor de dijkbewoners in Warder. 

13 Juli is er een bijeenkomst met de Adviesraad te Katwoude hierin zal duidelijk 

gemaakt worden hoe het voorlopig plan er uitziet. 

Waterhuishouding HHNK 

Er is overleg geweest met John van Diepen, beheerder van het watergebied 

Warder voor HHNK, hierin is gemeld dat de problematiek voor het object 

Warder 81 opgelost is, binnenkort zal daar een damwand geplaatst worden en de 

waterstand op aanvaardbare hoogte gehouden worden. 

Voor Warder 52 zijn de onderhandelingen met verschillende partijen ook 

vrijwel afgerond en zullen daar ook de activiteiten opgestart worden. 

Met de familie Tabak zal van Diepen binnenkort een gesprek hebben om de 

gerezen problemen aan te pakken. 

Dhr. Tabak zegt ons toe de dorpsraad te blijven informeren over de 

ontwikkelingen. 



Jos verzoekt Dorèthy van Raay, als vertegenwoordigster van HHNK, te 

bemiddelen dat er waar mogelijk bestuurder aanwezig bij de gesprekken die 

m.n. de Dorpsraad voert over het te volgen beleid in Zeevang. 

Actiepunten 

KPN mast is nog niet geregeld, i.s. E/V blijven wij zeuren. 

Overige punten blijven onze aandacht houden. 

Rondvraag 

Bert van H. attendeert allen op het zorgvuldig omgaan met, indien aanwezig, 

asbest. Recent is er een geval geweest waar mensen onnodig op hoge kosten 

gejaagd zijn. 

Hans Hellingman stelt het maaibeleid van HHNK ter discussie, m.n. bij de 

kruisingen van de N247 is de situatie, door het slechte uitzicht, levensgevaarlijk. 

Afgesproken is dat Wim S. dit in de eerstvolgende vergadering van het GDO 

inbrengt zodat er een Zeevang breed gedragen klacht naar HHNK uit kan gaan 

om het maaibeleid aan te passen. Uiteraard geldt dit ook voor de polderwegen. 

Maarten Hellingman kan slecht leven met het huidig stekelbeleid. 

Een gezamenlijke aanpak met betrokken agrariërs en LTO moet toch kunnen 

leiden tot een passende oplossing voor alle partijen. 

De opmerking van Piet Visser over de enorme toename van riet en waterplanten 

past ook in het plaatje van water en land beheer. 

Dorpsraad zal zich beraden over de te nemen stappen. 

Jos dankt Maarten Hellingman voor zijn inbreng  op het gebied van land en 

waterbeheer Warder. 

Sluiting 

22.15 uur  Sluit Jos de vergadering en wenst ieder een goede zomer toe. 

Vergaderschema 2016 

29 augustus    10 oktober 

21 november   16 januari 2017 

Actiepunten 

Maaibeleid HHNK overleg GDO Wim 

Waterhuishouding Warder  Wim, Maarten H. 

Dijkversterking    Jos, Wim 

Glasvezel     ZeevangNet 

 

Warder, 4 juli 2016 

Wim Schoenmaker (secr.) 

 

 

 

 

 

 

  



 

  


