
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder 

Maandag 11 maart 2019 

Locatie “Oude School” Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

Namens de DR: Tanja Haremaker, Jan de Jong, Tiddo Valk, Wim Schoenmaker, 

Piet Visser. 

Tevens aanwezig: 4 dorpsgenoten, André Middelbeek (ZB) 

M.k.a.: Nico van Stralen (Gr.Li.) 

 

1. Opening 

Jan de Jong heet allen hartelijk welkom op de bijeenkomst 

 

2. Notulen vergadering 14 januari 2019 

De kascommissie voor de jaarvergadering vervangt Rita Tabak Auke Tabak. 

Verder geen aanpassingen noodzakelijk. 

  

3. Ingekomen stukken 

Op onze brief naar Post NL om de brievenbus bij nummer 55 te behouden i.p.v. 

153 is afwijzend gereageerd, hier zal DR geen actie meer voor doen. 

Uitnodiging van Dorpswerk voor 27 maart, is voor kennisgeving aangenomen. 

Correspondentie en verzoeken om presentaties te geven bij de Dorpsraden wordt 

naar het GDO overgedragen. 

Verslag van het vrijwilligersontbijt is door allen ontvangen, de bijeenkomst 

werd door de deelnemers als positief ervaren. 

 

4. Dijkversterking 

De Raad van Staten heeft het verzoek om schorsing van het projectplan 

afgewezen. Er is toegestaan om een start te maken van het project 

waarbij strikt geformuleerd dat er geen onomkeerbare ingrepen zullen plaats 

vinden voordat de beroepsprocedure is afgerond. Deze uitspraak wordt verwacht 

rond de jaarwisseling 2019/2020. De acties die nu opstarten zijn o.a. het graven 
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van vaargeulen en de aanleg van loswallen. Verder blijven wij in contact als DR 

met de Alliantie over de mogelijke inrichting van de situatie rond de 

Badhuisweg en het zwembadterrein. 

Het geadviseerde stemadvies van de Stichting Zuyderzeedijk wordt voor 

kennisgeving aangenomen. Als politiek onafhankelijk orgaan geven wij geen 

stemadvies, wel adviseren wij de vergadering wel, en bewust, te gaan stemmen. 

 

5. Verslag Staatsbosbeheer/Pachters/CWW 20-2-2019 

Het verslag van de bijeenkomst is aan de DRleden verstrekt, en voldoende 

verhelderend. Als CWW blijven wij vinger aan de pols houden om de afspraken 

die gemaakt zijn goed nagekomen worden. De leden zullen over de verdere 

ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden. 

Wel is het een zaak van lange adem maar de resultaten tot nu toe, geven 

voldoende aanleiding om hiermee door te gaan. 

 

6. Invulling jaarvergadering 13 mei a.s. 

Jeroen Besseling, beleidsmedewerker E/V hebben wij uitgenodigd om een 

presentatie te geven over het te volgen beleid van E/V over het afsluiten van gas 

en alle on(mogelijkheden) op het energievlak wat dit voor inwoners E/V 

betekent. Wij zullen de bewoners hierin betrekken d.m.v. publicatie. 

 

7. GDO-verslag 23 januari  jl. 

Er waren geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag. 

Onderwerpen als AED, Kinderspeelplaatsen beleid, het Burgerparticipatiebeleid 

en verstrekking van bijdragen uit het fonds zijn regelmatig terugkerende 

onderwerpen. DR Warder vraagt de aanwezigen om mee te denken waar in ons 

dorp gebruik gemaakt kan worden van het fonds. 

 

 

8/9. Actiepunten/Rondvraag 

• Zendmast Klemweg mobiel telefoonverkeer lijkt zich positief te 

ontwikkelen. 

• Speelplaats JH-erf stuit op veel weerstand van bewoners, gewacht wordt  op 

het in aanmaak zijnde speelplaatsenbeleid E/V. Tevens een oproep voor 

goede ideeën voor andere geschikte speelplaatslocatie in Warder.  

• Er is op het moment een enquête t.a.v. speelplaatsen beleid verspreid. 

Uitslag hiervan zal leiden tot een gerichte aanpak t.a.v het inrichten van 

speelplaatsen in de gemeente. 

• Het streven naar nieuwe en vooral jongere bestuursleden blijft een heikel 

punt, het blijft van groot belang de kern Warder te vertegenwoordigen naar 

de diverse overheidsinstanties, in samenwerking met de overige kernen 

• Vanuit het verenigingsleven krijgt de DR-reacties over het gebruik van de 

“dorpshuiszaal”. Hierover neemt DR-contact op met SCEW. 



 

10. Sluiting 

Jan kan 21.45 uur de vergadering sluiten.  

 

Actiepunten 

Waterhuishouding HHNK/EV  CWW 

Dijkversterking/Klankbordgroep Jan de Jong/Wim S     

Speelplaats beleid E/V   Ans Konijn/WS 

Oproep nieuwe bestuursleden  Allen 

Zendmast mobiele telefoon  Wim S./EV/Necon 

Jaarvergadering invulling  Allen 

Overleg SCEW/Dorpshuiszaal  Jan/Wim 

 

Warder, 13 maart 2018 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 

 

 

Vergaderschema 2019            

             

13 mei jaarverg.     

01 juli 

09 september 

04 november 

13 januari 2020 


