
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Openbare vergadering Dorpsraad Warder 

Maandag 1 juli 2019 

Locatie “Oude School” Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

Namens de DR:  Jan de Jong, Ans Konijn, Wim Schoenmaker,  

M.k.a. Tanja Haremaker, Tiddo Valk, Piet Visser 

Tevens aanwezig: Lieke Sievers (burgemeester), Hans Schütt (wethouder) 

Jeroen Kroeb (beleidsmedewerker EV), Witte Lous (Gr. Links), Dirk 

Dijkshoorn (ZB) 

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

 

1. Opening 

Jan de Jong heet allen hartelijk welkom op de bijeenkomst, m.n. de 

aanwezigheid van onze burgemeester mevr. Lieke Sievers was een aangename 

verrassing. 

Mevr. Sievers introduceert Jeroen Kroeb als vervanger van Stephan Walthers op 

het dossier Actieprogramma Intergrale Veiligheid Edam/Volendam. 

Met een korte toelichting van Jeroen, en hem succes toewensend in zijn nieuwe 

functie door Jan de J. vervolgen wij de bijeenkomst. 

 

2. Notulen vergadering 11 maart 2019 

Zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

  

3. Ingekomen stukken 

Verzoek van E/V of wij als bewoners bezwaar zouden hebben met de 

vervanging van de boom op het Dorpsplein i.v.m. de slechte staat van de huidige 

boom. 

De aanwezigen gaan akkoord met de verwijdering, wel het verzoek om een 

boom terug te plaatsen passend in het dorpsbeeld. 
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Er zijn dode vissen gesignaleerd in het gebied van Staatsbosbeheer aan de 

Klemweg. 

Dit is inmiddels ook doorgegeven aan E/V, SBB, HHNK. 

 

4. Dijkversterking 

Bericht is binnengekomen van Stichting Zuyderzeedijken dat er 9 juli a.s. weer 

een hoorzitting is bij de Raad van Staten. 

Dit n.a.v. het verzakken bij Uitdam van het aangebrachte stuk dijk. 

Stichting is van mening, onderschreven door ons allen, dat de Alliantie in 

overtreding is t.a.v. d eerdere uitspraak van de RvS dat er geen activiteiten 

mochten plaats vinden aan de dijk die onomkeerbaar zouden zijn. 

Zoals zo vaak als gesteld op dit item, het wordt vervolgd. 

 

 

5. Verslag Staatsbosbeheer/Pachters/CWW  

Auke Tabak brengt, als commissielid CWW, verslag uit van gesprekken die 

plaats gevonden hebben met SBB en HHNK over het beleid wat gevoerd wordt 

door genoemde partijen en CWW. 

Het verslag hiervan is naar de directbetrokkenen verzonden. 

Het wachten is op antwoord vanuit deze instanties. 

 

6. GDO Verslag bijeenkomst 22 mei j.l. 

Het GDO-verslag is aan de DR leden toegezonden, hierop is verder geen 

commentaar op gegeven. 

 

7. Vaststelling gewijzigde vergaderdatum.  

Gezien het beperkte aantal bestuursleden is besloten dit onderwerp door te 

schuiven naar de eerstvolgende bijeenkomst. 

 

8/9. Actiepunten/Rondvraag 

• Zendmast Klemweg mobiel telefoonverkeer lijkt zich positief te 

ontwikkelen. 

• Speelplaats voor jeugd wacht nog op initiatief van E/V. 

• 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. 

• Auke Tabak en Wim Schoenmaker vertegenwoordigen de DR Warder 4 juli 

a.s. in Den Helder. In het door de Provincie NH geïnitieerde overleg 

“Kernkwaliteitenlandschap” om mee te denken over een herinrichting van 

de Provincie, zodanig dat wij gebruik maken van alle aanwezige kwaliteiten 



die de Provincie kunnen versterken. Dit overleg was, tot ergernis, bij de 

aanwezige bestuurders van E/V. niet bekend. Wij informeren mevr. Sievers. 

• Hans S. licht het thema “Euro Art 2020” toe, waarvoor de gemeente E/V 

uitverkoren is om deze culturele manifestatie inhoud te geven. Gina 

Sombroek is aangesteld om aan dit project vorm te geven. Wij worden als 

kern daar nog nader over geïnformeerd. 

• Verder wordt er gediscussieerd met alle aanwezigen over het reilen en 

zeilen binnen de gemeente E/V. Mevr. Sievers wijst erop dat binnen het 

ambtelijk apparaat er alles aan gedaan wordt om er voor de burger te zijn, 

natuurlijk gaat het niet altijd zoals men graag wil. Zij ziet wel de vele 

verbeteringen die tot stand gebracht zijn. Ook de moeizame communicatie 

tussen overheden en burgers, m.n. bij de aanleg van het glasvezelnet en de 

Dijkverzwaring Hoorn/Amsterdam, zijn voor velen een doorn in het oog. 

De aanwezige bestuurders tonen begrip voor hetgeen naar voren gebracht 

wordt, zij onderkennen het beeld wat geschetst wordt waar mogelijk zullen 

zij behulpzaam zijn bij het oplossen van de problemen. 

•  

 

10. Sluiting 

Jan kan 22.30 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 

Overleg SCEW/Dorpshuiszaal/Vergaderdatum Jan/Wim 

Euro Art 2020      DR/Gina Sombroek 

Kernkwaliteitenlandschap    Auke Tabak/Wim   

        Schoenmaker 

 

 

Warder, 16 juli ’19 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 

 

 

Vergaderschema 2019            

             

09 september 

04 november 

13 januari 2020 


