
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Maandag 9 maart 2020 

Locatie “Oude School” Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

Namens de DR:  Jan de Jong, Wim Schoenmaker,  Tanja Haremaker 

Later aangeschoven Ans Konijn, Piet Visser. Tiddo Valk m.k.a. 

Tevens aanwezig:  semi DR ledenAuke Tabak, Ina Bouwman, 2 Raadsleden, 

5 betrokken dorpsbewoners. 

 

1. Opening 

Jan de Jong heet allen hartelijk welkom op de bijeenkomst. 

 

2. Notulen vergadering 13 januari 2020 

Door allen akkoord bevonden. 

 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging  van E/V voor het bijwonen van een info avond Zonnepanelenactie. 

E/V uitnodiging voor het plaatsen van ondergrondse containers in de Zeevangkernen, 24 

maart is daar een bijeenkomst voor gepland in Volendam waarvoor de Dorpsraden 

uitgenodigd zijn. 

Sjoerd Boers (EV) meldt dat de oude bank weer geplaatst wordt bij de boom op het 

“kerkplein”, dit in tegenstelling tot eerdere berichten. 

 

 

 

4. Verkeersveiligheid Warder (AVVW) 

AVVW is bezig met diverse plannen om de verkeersveiligheid in Warder te verhogen. 

De club roept ook de aanwezigen op om met suggesties te komen die bijdragen om de 

veiligheid in Warder te vergroten.  

Wim Harting geeft aan dat zijn opmerking in onze eerdere bijeenkomst dat de smiley niet 

goed werkt niet juist was, de smiley werkt prima. 

Jan de J. meldt dat, door wisseling en onderbezetting bij E/V, het contact moeizaam verloopt. 

Hopelijk komt hier snel verandering in. 

 

5. Plaatsing wapenschild Warder 

Voor het aan ons overhandigde wapenschild van Warder door E/V wordt gezocht naar een 

geschikte plek om het schild te plaatsen. 
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DR dacht aan een plek in de “Oude School”. John van Lent bespreekt dit met het bestuur van 

SCEW en zal zich bij de DR melden. Voorlopig is het schild veilig bij Jan de Jong. 

 

6. 75 Jaar Vrijheid 

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

75 jaar Vrijheid feest. Vanuit de kernenpot is voorgesteld om een bedrag van € 35.000, -- 

beschikbaar te stellen voor de festiviteiten in alle kernen van E/V. 

Verzoek is gedaan aan alle Zeevangkernen of zij akkoord gaan met het voorgestelde bedrag. 

DR Warder heeft besloten om een bedrag van € 30.000, -- te fiatteren. Uiteindelijk zal een 

commissie bepalen wat de hoogte wordt van de bijdrage uit de kernenpot. 

 

 

7. Verslag GDO-bijeenkomst 25 februari 2020 

Verslag wordt zonder op/aanmerkingen akkoord bevonden 

 

8. Actiepunten 

Glasvezelnet nadert zijn voltooiing, binnenkort zijn met uitzondering van Beets en 

Laagschardammerdijk de aansluitingen gerealiseerd en kan men beschikken over een snel en 

goed functionerend internetverbinding. 

Ook de plaatsing van een zendmast voor het mobiele telefoon bereik is in een eindstadium. 

Wachten is nog op een definitief akkoord tussen Necon en grondeigenaar. 

Raad van Staten heeft opnieuw de uitspraak over de dijkverzwaring uitgesteld, nu naar 15 

april a.s. Wachtend op die uitspraak houdt de Alliantie zich bezig met de voorbereiding en 

uitvoering van omkeerbare activiteiten. 

Voor onze jaarvergadering van 11 mei hebben wij de Alliantie uitgenodigd om 

toelichting te geven op de plannen voor Module 6, zijnde het dijkgebied rond het 

Zwembad etc. Uiteraard is deze bijeenkomst voor iedere geïnteresseerde bewoner. 

T.a.v. het te volgen speeltuinbeleid wachten wij de voorstellen van E/V af. 

Met HHNK zijn wij in overleg voor aanpak van de kopsloten in Warder. Op verschillende 

plekken is zware vervuiling opgetreden, om een goede waterhuishouding te waarborgen 

moeten deze sloten ook een onbelemmerde watergang kennen. 

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

 

9. Rondvraag 

John van L vraagt aandacht voor NL Doet  14 maart 2020 

Jaap Bol heeft (terecht) klachten over het overhangend groen langs de wegen. (Actie AVVW) 

Ina Bouwman IJsselmeerdijk vol met gaten en gele container langs de dijk, hierover is eerder 

al HHNK benadert maar zonder resultaat. (DRgaat er achteraan). 

 

10. Sluiting 

Jan kan 22.15 uur de vergadering sluiten.  

 

Actiepunten 

Waterhuishouding HHNK/EV   CWW 

Dijkversterking     Ina Bouwman/Auke Tabak  

Speelplaats beleid E/V    E/V 

Zendmast mobiele telefoon    Wim S./EV/Necon 

Euro Art 2020      Gina Sombroek (E/V) 

Verkeersveiligheid Warder    AVVW 

75 Jaar Vrijheid     Ans K/Wim S 



IJsselmeerdijkweg-Container    WS 

Overhangend groen     AVVW 

Voorbereiding jaarvergadering met Alliantie Jan de J/WimS 

 

Warder, 13 maart 2020 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 

 

Vergaderschema 2020 

           

29 juni  Jaarvergadering ( met presentatie situatie Dijk/Badhuisweg Alliantie) 

07 september 

02 november 

18 januari 2021 

 

Plaats van handeling “Oude School” Warder 128 te Warder 

Aanvang 20.00 uur 

 

 


