
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder 

Maandag 7 mei 2018 

Locatie “Oude School” Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

Namens de DR: Jan de Jong, Ans Konijn, Tiddo Valk, Wim Schoenmaker, Piet 

Visser, Tim Bakker, Bert van Hoogenhuyze 

Afwezig m.k.a.; Jn de Hollander, Nico van Stralen (Gr.Li.) 

Tevens aanwezig: 4 dorpsgenoten, H. Schütt (Weth.), R. de Groot (E/V) 

 

1. Opening door Wim Schoenmaker. 

Hij geeft uitleg over het afscheid van Anja Balzereit als voorzitter en lid van de 

Dorpsraad. Algemene opinie is dat het jammer en teleurstellend is dat zij zo’n 

korte tijd haar bijdrage heeft willen leveren aan de Dorpsraad. 

Ook kan hij melden dat, mede ook door een positief advies van de overige 

dorpsraden Zeevang, het Zwembad Warder een bijdrage kan verwachten van € 

10.000,-- uit de kernenpot Zeevang. 

 

2. Notulen vergadering 9 januari 2018 

Worden met algemene stemmen goedgekeurd, met de opmerking dat Ans K. 

niet aanwezig was op de vergadering, wel haar echtgenoot André. 

  

3. Ingekomen stukken 

Uit de nieuwsbrief van E/V opgepikt dat er een informatieavond gepland staat 

voor 15 mei a.s. in Edam over gezamenlijk verduurzamen van je woning. 

Het bleek dat de kernen E/V al langer op de hoogte waren. Inmiddels hebben de 

bewoners van Zeevang ook de uitnodiging 8 mei in de bus gekregen. 

Uitnodiging voor de presentatie systeem klapankers voor dijkversterking. 

Inmiddels is deze avond geweest, en door velen positief ontvangen. 

 

4/4a Verkiezing voorzitter DR Warder 
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Door het afhaken van Anja was deze positie vacant, Jan de Jong heeft zich 

aangemeld om deze positie tijdelijk te vervullen, Uiteraard was daar niemand op 

tegen en werd Jan met algemene stemmen gekozen. 

Omdat Tim Bakker en Bert van Hoogenhuyze, per 1 juli a.s. bedankt hebben 

voor het bestuur van de DR, zullen wij ons moeten beraden over nieuwe aanwas 

van bestuursleden. 

Over de verdere invulling van de bestuurstaken gaat het bestuur zich de 

komende periode buigen. 

 

  

  

5. Bespreking met HHNK te Katwoude 24 april j.l. 

Jan de J. en Wim S hebben de bijeenkomst bezocht waarbij HHNK de situatie 

Badhuisweg hoek IJsselmeerdijk, na uitvoering van de door hun beoogde 

dijkversterking, in kaart had gebracht. 

Situatie werd nu ook aan de aanwezigen gepresenteerd. 

DR Warder kan zich wel vinden in de opzet, maar blijft van mening dat nog 

steeds de voorkeur uitgaat naar een sobere herstel van noodzakelijke 

aanpassingen en niet zoals HHNK aangeeft gelardeerd met toeters en bellen. 

Zwembad, Reddingsbrigade en Zeilvereniging waren ook aanwezig op de 

bijeenkomst. 

 

6. Verslag GDO 21 maart j.l. 

Het verslag is aan de dorpsraadleden gezonden. 

Vergadering heeft verder geen vragen. 

 

  

7. Zeevsng-Oost-Staatsbosbeheer 

Het verzoek van het gesprekgroepje om met SBB de voortgang van Zeevang-

Oost te bespreken, is door SBB afgewezen 

Dit achten wij niet acceptabel, daarom hebben wij de direct betrokken pachters 

een oproep gedaan of zij bereidt waren een ochtend met ons te beleggen waarbij 

SBB opgeroepen wordt om ook te verschijnen. 

Het vervolg hierop wordt de eerstvolgende DR-vergadering verstrekt. 

 

8. Actiepunten/Rondvraag 

AED kan van de lijst, de ontwikkeling zoals door de E/V en AED-partners 

voorstaan geniet ieders voorkeur. 

Wegobstakels, hierover zijn contacten geweest met E/V-HHNK, heeft niet 

geleid tot de door ons gewenste resultaten, maar inmiddels heeft het zich 

opgelost. 

SCEW haar financiële status is, mede door bemiddeling van de DR, zodanig dat 

voortzetting geen al te groot probleem hoeft te zijn. 



Bert merkt op dat bij herbeplanting,door HHNK, de bomen te dicht op de weg 

gezet zijn waardoor overlast en/of schade a/h wegdijk mettertijd het gevolg zijn. 

Hij verzoekt hier te overleggen met E/V-HHNK als er herbeplanting gaat plaats 

vinden, wij ook als DR alert zijn op de plaatsing daarvan. 

Jacob Hoperf, de afspraak en toezegging dat de weg in mei aangepakt gaat 

worden, wordt uitgevoerd 

 

9. Sluiting 

Jan kan 22.15 de vergadering sluiten in zijn nieuwe functie  

 

Actiepunten 

Waterhuishouding HHNK  CWW 

Dijkversterking    Jan de Jong/Wim S     

Speelplaats, overleg E/V   Ans Konijn/WS  

Oproep nieuwe bestuursleden  Allen 

Zendmast mobiele telefoon  Wim S./EV 

 

 

Warder, 7 mei  2018 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 

 

 

 

Vergaderschema 2018             

   

18 juni   12 november 

20 augustus   14 januari 2019 

01 oktober 


