
                                                                           

         

Notulen jaarvergadering Dorpsraad Warder, 26 maart 2018 

Aanvang 20.00 uur, Oude School Warder 128 

 

Aanwezig; 

Anja Balzareit, Tim Bakker, Bert van Hoogenhuyze, Jan de Jong, Ida Koning, 

Ans Konijn, Wim Schoenmaker, Tiddo Valk en Piet Visser namens Dorpsraad.  

Daarnaast 4 raadsleden en 7 geïnteresseerde dorpsbewoners, later aangevuld met 

ca. 8 dorpsbewoners vanuit de Zwembadvergadering. 

 

Afwezig met afbericht: 

Namens Dorpsraad: Jan de Hollander 

Verder is afbericht ontvangen Nico van Stralen (GrL) 

 

Opening 

Anja heet iedereen van harte welkom speciaal onze gastspreker Bart 

Kistemaker, die voor de DR een presentatie geeft over het agrarisch bestaan in 

Zeevang. 

 

Ingekomen stukken 

Geen. 

 

Jaarstukken 

Notulen jaarvergadering 24 april 2017 

De notulen van 2017 worden goedgekeurd. 

Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag met de activiteiten van 2017 wordt door Wim toegelicht  

Financieel verslag 2017 

Tiddo geeft informatie over de financiën en constateert dat het niet lukt om met 

de subsidie van € 1250,00 break-even te draaien. De vergaderingen worden goed 

bezocht en omdat we een goed gastheer willen zijn hangt daar een prijskaartje 

aan. De extra ontvangen bijdrage van € 500,-- van E/V, was een welkome 

bijdrage om het dreigende tekort te voorkomen. 

DR heeft wel besloten de te verstrekken consumpties terug te draaien naar 1 kop 

koffie per vergadering, verdere consumpties voor eigen rekening. 

E/V is bezig met een nieuwe subsidieregeling, hopelijk wordt de bijdrage aan 

Warder naar een hoger getild. 
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Activiteitenplan 2018 

De activiteiten voor dit jaar worden door Wim toegelicht. 

Verdere informatie is terug te vinden op onze website. 

 

Rondvraag 

Ida Koning had eerder te kennen gegeven nu te stoppen met de DR. 

Anja dankt haar voor haar inzet en positieve bijdrage aan de DR, zij laat de 

woorden vergezelt gaan met een goede fles wijn, waar Ida met haar Jos van kan 

genieten. 

Ina Bouwman meldt dat medio juli een manifestatie plaats vindt, georganiseerd 

door de “Stichting Zuyderzeedijk”, met als onderwerp de 

DIJKVERSTERKING. 

Terts Brinkhof (Parade) heeft zijn medewerking hiervoor toegezegd. 

Anita Neefjes ergert zich aan de opgelegde hondenbelasting, sinds de fusie met 

E/V. Hans Schütt (Wethouder finan. E/V) geeft als reactie dat dit een van de 

negatieve elementen is van de fusie, wel is het gemiddelde huishouden (zonder 

honden) er ca. € 100 jaarlijks op vooruitgegaan. 

Op de vraag van André hoeveel zienswijzen er ingediend zijn voor de 

Dijkversterking kan gemeld worden er totaal 142 st. ingediend zijn w.v. 37 uit 

Warder. 

Uitkomst van de ingebrachte zienswijzen zal medio juli a.s. plaats vinden. 

Bij kantoor Habitat en/of Stichting Zuyderzeedijk kan meer informatie op 

gehaald worden.  

Op de vraag van Bert van Hoogenhuyze hoe het staat met de aanleg van 

Glasvezel kan Wim S. namens ZeevangNet melden dat inmiddels ruim 200 

woningen bezocht zijn door de schouwer. Vooralsnog gaat Zeevang Net ervan 

uit dat de voorgestelde planning van oplevering glasvezelnet december gehaald 

wordt.  

Op de vraag of er geen acties ondernomen kunnen worden op hardrijders door 

het dorp, wordt geantwoord dat E/V bezig is met een nieuw verkeersplan wat 

binnenkort gepresenteerd gaat worden. 

Onderkent wordt dat handhaving van een 30 of 50 klm alleen gehandhaafd kan 

worden met een aangepaste Wetgeving. 

Als antwoord op de vraag van Ida Koning of de weg van het JH-erf nog 

opgeknapt wordt werd geantwoord dat mei a.s. de weg aangepakt wordt. 

Pauze 

Na de pauze geeft Bart Kistemaker een presentatie over de factoren waar het 

boerenbedrijf, m.n. Zeevang, geconfronteerd wordt op het gebied van 

regelgeving. 

Uit de presentatie blijkt dat de boer nu in een vicieuze cirkel zit van het steeds 

meer en efficiënter produceren om tot het verdienen van een redelijke boterham 

te komen. 



Ook liet de presentatie zien dat het alternatieve boeren op problemen stuit 

waardoor het verschil tussen beiden min of meer in het voordeel uitpakt van de 

moderne productie boer. Door efficiënt gemengd voerbeleid e.d. waardoor 

uitstoot van gassen beperkt blijft. 

Bovendien liet Bart in een model zien dat de enorme toename van inwoners, 

auto’s e.d. in schril contrast staat met de afname van het aantal koeien in 

Nederland over een periode van 10 jaar. 

 

Alle aanwezigen waren het erover eens dat het een boeiende presentatie was 

waardoor er toch ook met een andere blik naar onze boeren gekeken wordt. 

Hans Schütt wees op de laatste kaasmarktdag in Edam, die volledig gewijd is 

aan de agrarische beleving in Zeevang. 

 

Sluiting 

Wim S. kon om ca. 22.30 deze boeiende avond afsluiten en Bart bedanken voor 

zijn presentatie en als dank hem een lekker stuk Beemsterkaas overhandigen. 

Met verwijzing naar onze eerstvolgende bijeenkomst, 7 mei a.s., kon hij 

iedereen een wel thuis toe wensen. 

 

 

Warder, 26 maart 2018 

 

Wim Schoenmaker (secr. DR. Warder) 

 

 

 

 

 

 

 

 


