STICHTING DORPSRAAD WARDER
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KvK nummer 37121037
Secretariaat
E-mail

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

Openbare vergadering Dorpsraad Warder
Maandag 9 oktober 2017
Locatie “ Oude School” Warder 128
Aanvang 20.00 uur
Notulen
Aanwezig;
Namens de DR: Tim Bakker, Jan de Hollander, Jan de Jong, Anja Balzereit,
Tiddo Valk, Wim Schoenmaker, Piet Visser
Afwezig m.k.a.; Ida Koning, Bert van Hoogenhuyze
Tevens aanwezig: 7 dorpsgenoten, Nico van Straalen(Gr.Li.), Hans Hellingman
(VVD). Erik Schokker (Lijst Kras)
1.

Opening door Anja Balzereit.
Op de agend worden punt 3a en 8a toe te voegen.

2.

Notulen vergadering 28 augustus 2017, worden met algemene stemmen
goedgekeurd.

3.

Ingekomen stukken
Uitnodiging van Dorpswerk voor een informatiebijeenkomst met als
onderwerp verduurzaming sameleving specifiek Dorpsraden/Dorpshuizen.
Hans Hellingman(namens SCEW) is geïnteresserd om deel te nemen.
Binnen de vergadering is niemand geïnteresseerd in deelname.
Mail van Love TV of er binnen de DR belangstelling bestaat om toe te
treden in haar bestuur als vertegenwoordiger(ster) van Zeevang.
Uit de vergadering komt niemand naar voren.
Erik Schokker (LK) kent een mogelijk kandidaat in Oosthuizen, hij zal
DRW in lichten.
Mail van E/V (Leonie de Boer) uitnodiging voor bijeenkomst van het Soc.
Domein. Gezien dag en tijdstip (do. 9 nov. 9-13.00) is er niemand
beschikbaar. Wim S. zal zich aanmelden.
Bericht van Rob van Gerve dat Warder zich weer aan kan melden voor
“Kern met Pit”.

Volgens allen zijn er op dit moment geen zaken a/d orde die hiervoor in
aanmerking komen.
Verzoek van Koepel Sociale Domein (KSD) of wij geïnteresserd zijn in
hun notulen en agenda.
Vergadering akkoord met het standpunt het wel en wee van KSD te
volgen.
Uitnodiging voor bezichtiging van de NAM locatie in Beemster.
Hiervoor melden zich 3 personen Anja, Wim, Kajo Eggers.
3a.

SCEW heeft zich aangemeld bij monde van Henri Leloupe met het
verzoek aan de DRW te bemiddelen tussen SCEW en E/V om hun
aanvraag voor een structurele subsidie te honoreren.
Henri geeft een uitgebreide toelichting waarom dit verzoek gedaan is.
DRW zegt toe contact op te nemen met Hans Schütt (weth. E/V) om tot
een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.

4.

Verslag GDO bijeenkomst van 27 september 2017
Verslag is naar de dorpsraadleden toegezonden, hierover waren verder
geen verdere vragen. Uitgelichte punten staan ook op de agenda van onze
vergadering.

5.

Waterhuishouding Warder-Oost
Auke Tabak geeft weer wat er op dit moment leeft.
22 Sept. j.l. is er weer een gesprek geweest met HHNK, de indruk is dat
HHNK de zaken zoals besproken goed oppakt. Wij hebben samen met
HHNK enkele plekken bezocht waar doorstroming nauwelijks of
helemaal niet lukt. Ook was namens HHNK dhr. Bouwes aanwezig, verantwoordelijk voor het baggerbeleid Zeevang. Ook voor hem was de
situatie een eye-opener, waar zeker extra maatregelen uit voortvloeien.
Medio februari wordt er weer een afspraak gepland waar gekeken wordt
hoe de afspraken nagekomen zijn.
HHNK vroeg ons (en alle medeburgers) allert te zijn op vandalisme van
de door hun geplaatste materialen in Zeevang. Langs de N247 zijn accu’s
gestolen van de afsluiters, ook werden de afsluiters op de Klemweg
illegaal open en/of dichtgedraaid.

6.

Dijkverzwaring Warder/Etersheim
Wim S. geeft aan dat het nog niet bekend is wat de definitieve uitvoering
zal zijn van de dijkverzwaring.
Er ligt een motie bij de vaste kamercommissie I & M wat in behandeling
genomen gaat worden door de nieuwe regering.
Eerder wordt er geen beslissing genomen.

Wel is het merkwaardig dat er een mogelijkheid geboden is door HHNK
aan een deel van de burgers om mee te denken hoe de uitvoering en het
inrichten van de dijk. Terwijl vanaf 2006 een adviesgroepgeformeerd is
bestaande uit direct betrokken bewoners en bestuurders die de gevraagde
informatie al jarenlang verstrekken.
Advies van DRW is danook, uiteraard is een ieder daar vrij in, niet deel
te nemen aan een nieuwe groep.
7.

Pinautomaat Oosthuizen
Zowel E/V en de dorpsraden Zeevasng hadden bezwaar aangetekend bij
de Rabo bank tegen het weghalen van de pinautomaat in Oosthuizen.
In een gesprek met E/V heeft de Rabo toegelicht dat de huidige situatie,
gezien ruwheid waar de automaten tegenwoordig mee gekraakt worden,
grote risico’s met zich mee brengen voor bewoners of direct
omwonenden.
Met E/V wordt gekeken of er plek in Oosthuizen is waar de pinautomaat
wel veilig staat.

8.

Speelveld Warder
Het verzoek van Ans Konijn, voor het creeëren van een speelveld voor
de Warder jeugd door E/V, is door E/V beantwoord met verwijzing naar
het terrein achter de school. Voor de toegankelijkheid moet overleg met
het schoolbstuur plaats vinden. Blijft overeind dat een groot deel van het
dorp niet beschikt over een geschikt terrein. Mede gezien de huidige
nieuwbouw is het geen onlogische gedachte dat er weer jonge kinderen
komen.
Om toch tot een 2e locatie te komen zal DRW contact opnemen nmet E/V
om te kijken of er toch een oplossing mogelijk is.

8.a

Zonnepanelencollectief/Verkeersplan E/V
De avond, door DR Beets gepland, werd door ca. 20 mensen bezocht.
Jan de Jong, aanwezig namens DRW, vond de opkomst teleurstellend
mede ook omdat de overige kernen binnen het GDO overleg te kennen
gegeven hadden ook geïnteresserd te zijn in de presentatie.
De presentatie was gelijk aan wat ook al in Warder gepresenteerd is.
Het is op zich een uitstekend initiatief maar er moeten wel personen zijn
die de kar willen trekken.
Afsraak is dat wij ons nog verder orienteren.
Verkeersplan E/V
Het plan samengesteld uit ideeen voortkomend uit E/V en bewoners uit
E/V werd 3 oktober in Pius X in Volendam gepresenteerd.
Jan de Jong en Wim S, namens DRW, vonden de presentatie helder en
zagen in de presentatie de punten terug die ingebracht zijn.

Samen met DR Oosthuizen werden nog enkele suggesties ingebracht die
in het stuk verwerkt gaan worden.
Medio februari 2018 zal het definiteve stuk nog een keer te beoordelen
zijn, voordat het als adviesontwerp naar de Raad gaat.
9.

Rondvraag/Actiepunten.
Actieputen zijn afgewikkeld of nog in beweging.
Wim S. meldt dat E/V contact gehad heeft met Monet, een bedrijf wat
zich bezig houdt met het plaatsen van zendmasten voor “alle” providers”,
voor plaatsing van een zendmast voor de mobiele telefonie in Warder.
Ca. januari 2018 zullen wij daar antwoord op hebben.
Bij de nieuwbouw op het terrein van Gerrit Kout is een betonblok
geplaatst, wat gevaar kan opleveren voor het langsrijdend verkeer.
Wim S. neemt contact op met de verantwoordelijke aannemer.

10.

Anja B. kan de vergadering 22.15 uur sluiten en een ieder bedanken voor
zijn/haar inbreng, en verwijst naar onze komende vergadering van 27
november 2017.
Vergadering dankt Anja voor het plezierig leiden van de bijeenkomst.
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Warder, 12 oktober 2017
Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder)

