
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Maandag 13 januari 2020 

Locatie “Oude School” Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

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

Ans Konijn, Piet Visser, Tanja Haremaker m.k.a. 

Tevens aanwezig: Auke Tabak (CWW), Ina Bouwman (CWW), Wim Harting en Harrie de 

Vries, later aangeschoven Frans Visser (ZB), Hans Schütt (Wethouder E/V) 

 

1. Opening 

Jan de Jong heet allen hartelijk welkom op de bijeenkomst. 

 

2. Notulen vergadering 4 november 2019 

Door allen akkoord bevonden. 

 

3. Ingekomen stukken 

Bericht van E/V dat de jaarlijkse bijdrage voor 2020 ook goedgekeurd is. 

Het toegezonden vergaderschema is door allen akkoord bevonden. 

Reactie van een dorpsbewoner op het door de Dorpsraad ingediende voorstel tot wijziging 

van het door de Provincie opgestelde Beheerplan Natura 2020-2026, is door Jan de J. verder 

toegelicht. 

Uitnodigingen voor bijeenkomsten Dorpswerk en Alliantie Kansrijk E/V worden door Jan en 

Wim verder opgepakt. 

 

 

4. Verkeersveiligheid Warder (AVVW) 

De werkgroep heeft inmiddels 2 bijeenkomsten achter de rug, het 1e resultaat is al zichtbaar 

door het plaatsen van een smiley op de Dorpsweg. 

Wim Harting trok de gemeten snelheden in twijfel die eerder in onze notulen vermeld 

stonden. Snelheden worden gemeten op basis van gps-beelden, die wel een reëel beeld geven 

van de snelheden die gereden worden in het dorp.  

Dit wordt verkregen vanuit de mobiele telefoon gegevens, indien er geen gebruik gemaakt 

wordt van een mob. telefoon vindt er ook geen meting plaats. 

Derhalve is de constatering geen 100 % dichte check. 

Verder wordt er op verschillende fronten, ook in overleg met E/V, gekeken naar mogelijke 

verbeteringen. 

In onze dorpskrant ’t Gouwtje worden de inwoners nader geïnformeerd. 
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5. Groenbeleid E/V 

Het Groenbeleidplan E/V is door verschillende DR leden en Harrie de Vries als betrokken 

bewoner van Warder bekeken, maar gaf alleen een beeld van de intenties die er bij E/V zijn 

maar biedt geen oplossing. Hiervoor zullen DR en burgers altijd mede initiatiefnemer zijn om 

probleem gevallen i.o. met E/V op te lossen. 

De vervanging van de beukenboom op het dorpsplein wordt maart/april a.s. door E/V 

gerealiseerd. Het sympathieke voorstel van de fam. Kleverlaan/Boerman om een overtallige 

beukenboom van hen te plaatsen op het kerkplein kon, om overigens begrijpelijke redenen, 

niet door E/V gehonoreerd worden. 

 

De kopsloten in Warder zijn gedeeltelijk door HHNK gereinigd echter, waar wij 

als CWW aangedrongen hebben om alle vervuilde sloten op te knappen, is door een 

gebrekkige communicatie bij E/V niet voldaan. 

Hiervoor zijn wij i.o. met E/V om ook het resterend deel van de kopsloten aan te pakken, 

zodat een goede doorstroming van het oppervlaktewater gewaarborgd wordt. 

 

 

6. 75 Jaar Vrijheid 

Zoals bekend zijn de kernen opgeroepen om mee te denken/doen aan de festiviteiten rond het 

75 jaar Vrijheid feest. 

Hiervoor zijn een paar mensen benadert die zich gaan buigen om een leuke activiteit te 

organiseren. Ons DRlid Ans K. Heeft zich ook beschikbaar gesteld om deze festiviteit voor 

Warder op poten te zetten. 

 

 

7. Visie GDO-bijeenkomst 27 november 2019 

In deze bijeenkomst is afgesproken dat de oude gemeenteschilden, nu hangend in het 

gemeentehuis Oosthuizen, beschikbaar gesteld worden aan de kernen. 

Overhandiging zal plaats vinden op de eerstkomende GDO-vergadering 26 februari a.s. te 

Edam 

Verder geen opmerkingen. 

 

8. Glasvezel/Zendmast 

De aansluitingen op het Glasvezelnet verlopen trager dan door allen was voorzien, wel zien 

wij genoeg vooruitgang om te kunnen zeggen dat zeker in Warder het merendeel, zo niet alle 

huishoudens, binnenkort een goed werkende tv en internet beschikbaar hebben via het 

glasvezelnet.  

Voor de mobiele telefoon zendmast zijn alle vergunningen verleend, nu is het voor Necon de 

taak om voldoende providers (zenders) op de mast te krijgen op een renderende exploitatie 

rond te krijgen. 

 

9. Actiepunten/Rondvraag 

De dijkverzwaring nadert nu zijn ontknoping, 

Auke en Ina met mede verontruste burgers zijn onlangs op gesprek geweest bij dhr. 

RobVeenman (bestuurder HHNK), zij waren niet bijster enthousiast over de weinig 

coöperatieve houding van dhr.Veenman. 

Uiteindelijk zal de Raad van State beslissen over hetgeen wat nu staat te gebeuren, de 

uitspraak zal 22 januari a.s. zijn. 

 



Het blijkt dat de Raad (E/V) 30 januari het speeltuinbeleid op de agenda heeft staan. 

Zowel Dorpsraden en GDO hebben geen kennis, ondanks toezeggingen, genomen van het 

stuk. Het zal ons nog toegezonden worden, waarop wij dan kunnen reageren. 

 

Euro Art  (E/V) is een culturele manifestatie die medio oktober 2020 zal plaats vinden.  

 

10. Sluiting 

Jan kan 22.15 uur de vergadering sluiten.  

 

Actiepunten 

Waterhuishouding HHNK/EV   CWW 

Dijkversterking     Ina Bouwman/Auke Tabak  

Speelplaats beleid E/V    Ans Konijn/WS 

Zendmast mobiele telefoon    Wim S./EV/Necon 

Euro Art 2020      Gina Sombroek (E/V) 

Verkeersveiligheid Warder    AVVW 

75 Jaar Vrijheid     Ans K/Wim S 

 

Warder, 15 januari 2020 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 

 

Vergaderschema 2020 

           

09 maart 2020 

11 mei  Jaarvergadering 

29 juni 

07 september 

02 november 

18 januari 2021 

 

Plaats van handeling “Oude School” Warder 128 te Warder 

Aanvang 20.00 uur 

 

 


