
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Maandag 4 november 2019 

Locatie “Oude School” Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

Namens de DR:  Jan de Jong, Wim Schoenmaker,  

Piet Visser, Tanja Haremaker, m.k.a. afwezig Ans Konijn, Tiddo Valk. 

Tevens aanwezig: Auke Tabak (CWW), 12 betrokken inwoners. 

 

1. Opening 

Jan de Jong heet allen hartelijk welkom op de bijeenkomst. 

 

2. Notulen vergadering 9 september 2019 

Behoudens aanpassing van datum verder geen opmerkingen en goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken, behoudens een verbale reactie van Ton Vermeulen 

Warder 120, dat zijn adres tot volle tevredenheid aangesloten was op het 

Glasvezelnet mocht niet onvermeld blijven. 

 

4. Verkeersveiligheid Warder 

Jacco Mak en Tom Schilder, beiden beleidsmedewerker van E/V, waren 

aanwezig om met de aanwezigen te brainstormen over de aanpak van het te snel 

rijden van het gemotoriseerde verkeer in Warder. 

Op basis van gps-metingen wordt er gemiddeld ca. 44 klm.p.u. door Warder 

gereden. Met een enkele uitschieter van ca. 95 klm. 

Allen zijn het er overeens dat m.n. de uitschieters onacceptabel zijn. 

Hier dient vanuit de overheid op gehandhaafd worden, helaas is hier zelfs 

landelijk geen adequate oplossing voor. 

Vanuit de bijeenkomst worden verschillende mogelijkheden aangedragen, maar 

geen van allen bieden een oplossing. 

Na een rondgang tussen de aanwezigen, boden zich 4 mensen aan die bereid zijn 

om met elkaar en de beleidsmedewerkers van E/V in overleg te gaan om toch tot 
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een aanvaardbare oplossing te komen. Hiervoor hebben zich aangeboden 

Annemiek Reek, Auke Tabak,Pino Maglio, Ben Kwakman. 

Als DR-afgevaardigde zal Jan de Jong het initiatief nemen voor het overleg. 

 

5. Notulen bijeenkomsten CWW/Zeevang Oost 

Om de ca. 3 maanden is er overleg tussen HHNK/E-V/CWW (werkgroep van 

DR), waarin de waterhuishouding en andere gebied gebonden onderwerpen aan 

de orde komen. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat o.a. het baggerbeleid 

aanpalend aan de Warderweg aangepakt gaat worden. Tevens wordt gekeken 

naar maatregelen om de doorstroming naar het gemaal aan de IJsselmeerdijk te 

bevorderen. 

 

6. Concept Beheerplan Natura 2000 

Zoals in onze bijeenkomst van 9 september 2019 vinden wij het Concept 

Beheerplan volstrekt onvoldoende. Dit is door ons aangekaart bij o.a. L.T.O., 

gemeente E/V, Provincie, Staatsbosbeheer en HHNK. 

Door verschillende partijen is hierop ingespeeld en is er protest aangetekend bij 

de Provincie met het verzoek het Concept aan te passen en ons een aangepaste 

versie toe te zenden. Vandaag, 5 november, oordeelt de Raad van State of het tot 

een aanpassing zal leiden is nu nog ongewis. 

In onze bijeenkomst met Pachters, HHNK, E/V en Staatsbosbeheer van 15 

oktober jl. is dit uitgebreid besproken. Ook het door SBB gehanteerde beleid 

met de eisen die aan pachters gesteld worden om het gebied te kunnen bewerken 

staan zwaar ter discussie. 

Alle aanwezigen waren het erover eens dat dit beleid ook aanpassing behoeft. 

De aanwezige vertegenwoordigers zullen zich binnen hun organisatie sterk 

maken voor de besproken punten. Hier zal terugkoppeling op plaats vinden. 

 

 

7. Visie GDO-bijeenkomst 25 september 2019 

Hier waren verder geen opmerkingen op. 

 

8/9. Actiepunten/Rondvraag 

Het overhangend groen langs de Dorpsweg en andere plekken waar men hinder 

ondervindt, wordt in het Groenbeleidsplan van E/V wel aangegeven, maar 

beperkt in de praktijk gebracht. Hinderlijke situaties kunnen gemeld worden bij 

de DR, waarna maatregelen volgen. 

De door E/V gehanteerde hondenbelasting is vele hondenbezitters een doorn in 

het oog, helaas kunnen wij als DR daar weinig tegen doen. Het is binnen de Rad 

E/V ook een discutabel punt, maar wordt voorlopig nog gehandhaafd. 

Vervuild hekwerk langs de Dorpsweg en verkeersborden worden niet of 

nauwelijks schoon gemaakt. Jaap Bol zegde toe het schoonmaken te verzorgen. 

Hulde voor dit initiatief. 



Klacht over de plek van de postbus is reeds aangekaart bij Post.NL. Zij hebben 

voor de plaatsing richtlijnen en daar wordt niet vanaf geweken. 

 

10. Sluiting 

Jan kan 22.15 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 

Euro Art 2020      DR/Gina Sombroek 

Concept Groen beleidsplan     Allen 

Verkeersveiligheid     Allen/EV 

 

Warder, 7 november 2019 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 

 

Vergaderschema 2019           

13 januari 2020 


