STICHTING DORPSRAAD WARDER
Akte van oprichting d.d.13-10-2005
KvK nummer 37121037
Secretariaat
E-mail

: Warder 98, 1473 PE WARDER
: info@dorpsraadwarder.nl

Openbare vergadering Dorpsraad Warder
Maandag 6 maart 2017
Locatie “ Oude School” Warder 128
Aanvang 20.00 uur
Notulen
Aanwezig;
Namens de DR: Bert van Hoogenhuyze, Tim Bakker, Anja Balzereit, Ida
Koning, Ans Konijn, Wim Schoenmaker, Piet Visser
Afwezig; Tiddo Valk, Jan de Hollander
Tevens aanwezig: 12 dorpsgenoten en politici
1.

Opening door Bert van H.

2.
Notulen vergadering 16 januari 2017, zijn niet bij de leden doorgekomen,
deze worden z.s.m. alsnog toegestuurd.
3.
Ingekomen stukken
Bericht van A. Tabak en Th. Bouwman i.a. Zeevan-Oost , dit komt in
agendapunt 7 aan de orde.
4.
Subsidiebeleid E/V
Rennie Groot (E/V) meldt dat de subsidie voor 2016 uitgekeerd zijn.
Voor subsidieuitkeringen 2017 dient de aanvraag vóór 1 jni aangevraagd te zijn.
Op de vraag van Ans K. hoe loopt het nu met de AED subsidie zal Rennie G.
intern onderzoek doen en het terug koppelen.
Aanvraag van SCEW voor verbetering van de vloer in de openbare ruimte van
de Oude School is nog in behandeling.
De plaatsing van afvalbakken is in het plan Afvalbeleid opgenomen, hier komt
nadere info over.
5.
Glasvezel
Wim S. licht de stand van zaken toe, de vraagbundeling is in volle gang.

Resultaten zijn niet onbevredigend maar er moet nog veel werk gedaan worden
om de 55 % deelname te scoren.
Hij verzoekt alle aanwezigen ook binnen hun buren en familiekring het
glasvezelnet te promoten.
ZeevangNet doet de inwoners van Zeevang een uniek bod om het glasvezelnet
voor € 0,00 aan te bieden mits de bewoner tenminste voor 1 jaar abonnee wordt
6.
Invulling jaarvergadering 24 april 2017
Bert van H. heeft Zonnecollectief Waterland uitgenodigd om een presentatie te
geven.
Rennie G. onderzoekt of de wijkagent ook een presentatie kan geven, zij zal ons
informeren.

7.
Zeevang Oost
DR heeft contact gezocht met HHNK om meer duidelijkheid te verkrijgen over
het afwaterings beleid rond Warder. J. van Diepen (adviseur HHNK) heeft
inmiddels toegezegd om dit met betrokken partijen door te spreken en concrete
afspraken te maken.
De voorgestelde en voor een deel ook uitgevoerde acties in het gebied WarderNoord kan de goedkeuring, o.v.b., dragen.
8.
HHNK/Dijkversterking
Adviesraad zit 30 januari bij elkaar om het definitieve rapport vast te stellen
waarin de analyse van de in onze optiek noodzakelijke aanpassingen en
gedachten verwoord zijn. Dit rapport wordt aangeboden aan HHNK, Ministerie
kortom alle partijen die uiteindelijk de beslissing gaan nemen hoe de uitvoering
van de dijkversterking zal plaats vinden.
9.
Rondvraag/Actiepunten
Tim Bakker: Whatts app groep draait al in een deel van Warder.
Het is de DR niet duidelijk hoe dit opgezet is, Tim onderzoekt het en koppelt
terug.
Jos van G. licht de acties rond de dijkversterking toe. Het door ing. Spaargaren
en ing. Vroege ingebrachte standpunt dat HHNK cs op de verkeerde weg zijn.
Hopelijk hebben beide heren voldoende invloed op het ministerie om de plannen
toch aan te passen.
Wegobstakels en andere verkeer hinderende punten worden door E/V
geïnventariseerd en waar nodig maatregelen genomen.
Ook DR boekt resultaat door bewoners te wijzen op hun verantwoordelijkheid in
het kader van veiligheid

Patricia vd B meldt hinder te ondervinden van te hard rijden door de bewoners
van Het Tolhuus, ook de rondslingerende blikjes e.d. is de bewoners een doorn
in het oog.
Rennie G doet melding bij E/V, samen met de DR wordt het opgepakt
10. Sluiting
Bert van H. kan 21.35 de vergadering sluiten en wenst een ieder een wel thuis.
Vergaderschema 2017
wk 17
wk 24
wk 35

24 april
wk 41
12 juni
wk 48
28 augustus

Actiepunten
Waterhuishouding brief HHNK
Dijkversterking
Glasvezel
Whatts app
Wegobstakels
Jaarvergadering 24 april
Subsidie AED
Gedrag bewoners Tolhuus
Sukje in Wardergouw Zonpanelen

9 oktober
27 november
wk 2 8 januari 2018

Wim S
Jos vG/Wim S
Wim S
Tim B
E/V-DR
Bert van H.
EV
EV/DR
Bert v H.

Warder, 8 maart 2017
Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder)

