
                                                                           

         

 

Jaarverslag 2018 Dorpsraad Warder 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestaat in 2018 uit 10 personen, inmiddels teruggebracht 

tot 6 personen.  

Samenstelling is nu als volgt; 

 Anja Balzereit   Voorzitter t/m 26 maart 

 Wim Schoenmaker  Secretaris 

 Tiddo Valk    Penningmeester 

 Tim Bakker    Bestuurslid t/m 18 juni 

 Jan de Hollander   Bestuurslid t/m 18 juni 

 Bert van Hoogenhuyze  Bestuurslid t/m 18 juni 

 Jan de Jong            Bestuurslid v/a  26 maart voorz. 

 Ida Koning    Bestuurslid t/m 26 maart 

 Ans Konijn    Bestuurslid 

 Piet Visser    Bestuurslid 

 Tanja Haremaker   Bestuurslid v/a 12 november 

 

Vergaderingen en bijeenkomsten 

In 2018 zijn er 7 openbare vergaderingen gehouden, waarvan 1 jaar- 

vergadering. De reguliere zijn door belangstellende dorpsgenoten en 

raadsleden bezocht. 

 

Zeevang-Oost 

N.a.v. het, in 2014, ontstane botulisme probleem zijn er verschillende 

gesprekken geweest met agrariërs, Staatsbosbeheer, HHNK en Provincie om 

nog meer maatregelen te treffen om te voorkomen dat er een herhaling van  

botulisme zal plaats vinden. Uiteindelijk is er 2017 een werkgroepje vanuit de 

DR samengesteld aangevuld met bewoners Ina Bouwman en Auke Tabak, die 

regelmatig contact hebben met (HHNK) om tot een goed functionerende 

waterhuishouding rond Warder te komen, hierbij zijn al zichtbare resultaten 

gehaald zoals betere doorstroming van water langs de Verlengde Klemweg. Het 

beter functioneren van de waterhuishouding rond het uitbreidingsplan Warder 

52. Met Staatsbosbeheer Gemeente en pachters, streven wij naar een voor alle 
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partijen goed beheer-en beheersbaar gebied. Hiervoor worden bijeenkomsten 

geregeld waar alle partijen vertegenwoordigd zijn. 

 

Dijkversterking/Luwtemaatregelen Markermeer 

Mede dankzij de Stichting Zuyderzeedijk en leden van betrokken dorpsraden, 

zijn de voorgenomen plannen m.n. Dijkversterking, aan een uitgebreid nader 

onderzoek onderworpen. Bewoners van Warder en Dorpsraad en Stichting 

Zuyderzeedijk hebben ook zienswijzen ingediend bij de Provincie, waarvan de 

uitslag op dit moment nog niet bekend is. 

Het verdere verloop zal door dorpsraad Warder en andere organisaties 

nauwgezet gevolgd worden. 

 

Glasvezelnet Zeevang 

De aanleg van het glasvezelnet is op dit moment volop in beweging. 

Zoals het zich laat aanzien zal het net uiterlijk juli/augustus 2019 gerealiseerd 

zijn. 

 

Samenwerking met gemeente Edam/Volendam 

Onze vergaderingen worden door E/V goed bezocht, hierdoor blijft de DR goed 

op de hoogte van wat er binnen het ambtelijk apparaat speelt. Ook E/V kan 

zaken die vanuit de gemeente de kernen moeten bereiken via de dorpsraden 

beter kenbaar maken. 

 

Overige zaken die onze aandacht gehad hebben in 2018 

Met Necon is de DR actief om het mobiele telefoon bereik in Zeevang te 

verbeteren met behulp van een zendmast. De oorspronkelijke KPN mast is niet 

gerealiseerd, hopelijk zal onze actie met Necon meer succes hebben. 

AED binnen Zeevang om te vormen naar eenduidige geoliede instantie in E/V. 

Overleg met HHNK, o.a. kwaliteit wegen en waterwegen. 

Het bezoeken van raadsvergaderingen. 

Via het GDO (gezamenlijke dorpsradenoverleg) contact onderhouden met de 

andere Zeevangdorpen. 

Met E/V in overleg voor het tot stand komen van een kinderspeelplaats. 

Bemiddeling bij problemen met projectontwikkelaars t.a.v. wegen en het 

leefbaar maken van nieuwe woonwijkjes. 

Bemiddeling in kwesties van verstoring door overlast en andere leefbaarheid 

beperkende situaties.  

Stimulering voor verenigingen om deel te nemen aan het Burgerinitiatief 

Gemeentefonds, hiervan hebben verschillende verenigingen al kunnen 

profiteren. 

 

Dorpsraad Warder 

Wim Schoenmaker (secr.) 


