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Openbare vergadering Dorpsraad Warder
Maandag 5 oktober 2015
Locatie "Oude School" Warder 128
NOTULEN
Aanwezig
Namens DR; Jos van Gastel, Ida Koning, Jan den Hollander, Ans Konijn,Wim
Schoenmaker, Piet Visser. Tiddo Valk m.k.a.
Namens de politiek; Hans Hellingman, Wim Runderkamp, Andre Middelbeek.
Inwoners; John van Gent, Afra Hellingman, Maarten Hellingman.
Opening
Jos opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, met name Wim
Runderkamp van de VVD van nog gemeente Edam-Volendam.
Notulen
De notulen van 24 augustus 2015 worden akkoord bevonden met een aanpassing
dat Ans Koning m.k.a was.
Ingekomen stukken
Mail van Aart Snieders waarin hij zijn dank uitspreekt over de honorering van
zijn verzoek om een bijdrage van het fonds Burgeriniatief aan SCEW, waar de
Dorpsraad ook ondersteuning aan gegeven heeft.
Mail van Rob van Gerve over een mogelijk op te richten Energiecollectief.
Bert van H. zal Rob benaderen voor overleg.
Mail Kajo Eggers die aandacht vraagt voor een paar knelpunten in het dorp.
Jos van G. zal hem beantwoorden.
Glasvezel
Wim S. geeft de huidige stand weer van het glasvezelnet.
De notariële akte zal vlgd. week opgemaakt worden dan is de stichting een feit.
In Hobrede zijn 2 oktober gesprekken geweest met partijen die diensten kunnen
leveren op het glasvezelnet. Binnenkort zal er een beslissing genomen worden
op wie de keuze gevallen is. Oktober-november wordt het glasvezelnet
gepresenteerd waarna uitnodiging tot deelname opgestart wordt.

Dijkverzwaring
Jos informeert de vergadering over de voortgang.
Alle activiteiten zijn stopgezet behoudens het voorbereiden van de uitvoering
door HHNK. Dit naar aanleiding van het onderzoek wat verzocht is door onder
meer de Zuyderzeealliantie en de Adviesgroep Marker meer om ook alternatieve
mogelijkheden in het plan te betrekken. Minister Schultz zal ca december a.s.
een beslissing nemen op welke wijze tot uitvoering wordt overgegaan.
Inmiddels is het werk wel uitbesteed aan een consortium van aannemers die het
werk aangenomen hebben met een soort van open begroting waar tussentijdse
aanpassingen mogelijk zijn.
AED/WMO
Integratie WMO Zeevang met Edam-Volendam loopt voorspoedig.
Betrokkenen zijn gemotiveerd op een goed product neer te zetten
Stichting AED Zeevang loopt nog 4 jaar door, in de tussentijd zal er een
reorganisatie plaats vinden waar het advies is om Edam-Volendam erbij te
betrekken zodat er een goed georganiseerd en financieel sterk AED tot stand
komt.
Ans Konijn is de vertegenwoordigster van onze Dorpsraad.
GDO
In gesprekken met beleidmedewerkster Ien Verrips van Edam-Volendam is een
voorstel gelanceerd op dorpsraden Zeevang onder te brengen in een adviesraad.
Hier zijn de meningen in de Dorpsraad, en ook bij onze overige Zeevang
dorpsraden, verdeelt. Insteek is dat uit alle dorpsraden een vertegenwoordiger
plaats neemt in het overleg om te kijken of er een goede constructie gevonden
kan worden waar een goede samenwerking tussen gemeente en bewoners
geborgt kan worden. Jos en Wim nemen deel aan de gesprekken.
Overdenking overstroming 1916
Jos is aanwezig geweest bij de informatieavond over het feest ter overdenking
watersnood 1916-2016.
Er zijn ideeën geopperd, heel enthousiast, voor een gezamenlijk feest.
E.e.a. moet nog nader uitgewerkt worden, wordt vervolgd.
Rondvraag
Maarten H. vraagt aandacht voor de vangrail bij de kruising N247/Klemweg
die, voor overstekend verkeer, een uitzicht belemmerend obstakel is.
John van Gent vraagt zich af of er controle is, door de gemeente, op de 2
particuliere zendmasten in Warder. Hij vraagt zich af of bij een zware storm de
masten overeind blijven staan.

Ans Konijn vraagt naar mogelijkheden om speelplekken te creëren in het dorp,
niet alleen op het schoolplein.
Sluiting
Jos sluit de vergadering 21.50 uur
Vergaderschema
16 november
11 januari 2016
Actiepunten
Jos, Wim, Maarten
Wim
id.
id.
Ans
Jos
Bert
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Wim Schoenmaker (secr.)
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