STICHTING DORPSRAAD WARDER
Akte van oprichting d.d.13-10-2005
KvK nummer 37121037
Secretariaat
E-mail

: Warder 98, 1473 PE WARDER
: info@dorpsraadwarder.nl

Dinsdag 31 augustus 2021
Locatie “Oude School” Warder 128
Aanvang 20.00 uur
Notulen
Aanwezig;
Namens de DR: Jan de Jong, Wim Schoenmaker, Tanja Haremaker, Piet Visser
Later aangeschoven Ans Konijn, Tiddo Valk m.k.a.
Tevens aanwezig: Auke Tabak, Amber Laan, Nico van Stralen (Gr.L)
John Kluessien (gr.Li) en Axel Geijtenbeek (bewoner)
Afmelding beide Wethouders Wim Runderkamp en Hans Schütt

1. Opening
Jan de Jong heet allen hartelijk welkom na een lange stilte door het Coronavirus.
Hierdoor zal deze bijeenkomst het doel hebben om elkaar weer even bij te praten en
elkaar weer te motiveren om ons in te zetten voor de leefbaarheid binnen onze kern Warder.
2.
Notulen vergadering 9 maart 2020
Door allen akkoord bevonden.
2a.
Notulen vergaderingen GDO 9 juni en 18 augustus 2021
Beiden worden door allen akkoord bevonden.
3.
Ingekomen stukken
Bericht van E/V i.z. plaatsing ondergrondse afvalcontainers, gehanteerd wordt als richtlijn
minimaal 40 huishoudens binnen een straal van 250 mtr. Hiervoor vindt nog een
burgerparticipatie plaats met alle betrokken inwoners, waarna definitieve plaatsing volgt.
Bericht van E/V over het bericht van de Stadskrant dat bouwverkeer voor het Zorgcentrum
Oorgat via Warder gaat plaats vinden. Dit bericht is onjuist, voor het bouwverkeer Oorgat en
dijkverzwaring zullen passende maatregelen getroffen worden in Edam en deels, t.b.v. de
dijkversterking, ook via Warder.
Vraag van CDA en VVD om informatie van de Dorpsraden om de knelpunten aan te geven
die er in Warder zijn om dit in hun programma op te nemen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wordt niet door de DR opgepakt. E.e.a. zoals ook in het
convenant met E/V opgenomen. Uiteraard staat het elke bewoner vrij om op persoonlijke titel
te reageren naar beide partijen.
Benjamin Bolman heeft namens enkele ouders gevraagd om een eventuele bijdrage uit het
kernenfonds voor herinrichting van het schoolplein. DR juicht het initiatief toe en vraagt
Bolman om nadere informatie, ook adviseert de DR hen om in overleg te treden met E/V waar

ook gedacht wordt aan een speelplek voor de jeugd. Misschien verstandig om de krachten te
bundelen.
E/V heeft de gedachte om het feest van 75 jaar Vrijheid gestalte te geven in 2022, eventueel
in
samenhang met de Euro Art culturele manifestatie binnen onze gemeente.
Hier krijgen wij nog nadere info van.

4.
Verkeersveiligheid Warder (AVVW)
AVVW is bezig met diverse plannen om de verkeersveiligheid in Warder te verhogen.
Door Corona is er vertraging opgetreden maar inmiddels zijn de activiteiten weer opgestart.
Er is overleg met ambtenaren van E/V en de vereniging voor Veilig Verkeer om tot een
veiliger Warder te komen.
5.
Werkgroep Waterhuishouding Warder/Beheerplan Natura 2000
Jan licht de activiteiten van de werkgroep t.a.v. de waterhuishouding , het streven is om het
overleg met HHNK en E/V weer op te starten binnenkort.
Beheerplan Natura 2000
Amber Laan neemt ons mee in de uitleg over de plannen voor aanpassing van het beheerplan
Natura 2000. In het aanvullend rapport wat hiervoor geschreven is door buro Tauw, in
opdracht van de Provincie , zijn een aantal onvolkomendheden gesignaleerd door een aantal
betrokkenen waarvan Amber de woordvoerder is. Zij zet duidelijk uiteen wat de hiaten in het
rapport zijn en zal naar aanleiding daarvan een zienswijze in dienen, mede namens de
betrokken agrariërs en bewoners.
Na inzage van het concept Zienswijze zal de DR beraden om het stuk ook te ondertekenen.
Jammer blijft dat m.n. de overlast van ganzen en waterhuishouding niet in het rapport
genoemd worden, waar ook in de zienswijze niet op gereageerd kan worden hoogtens een
zijdelingse opmerking. Blijft overeind dat Dorpsraad Warder en betrokken agrariërs zich ook
met beide onderwerpen bezig blijven houden.
Om de Provincie toch een blik te laten werpen op de situatie in Zeevang komt er, op verzoek
van de Klankbordgroep Natura 2000, 14 september een delegatie naar Warder.
6.
Verslag Markermeerdijken
Jan geeft aan dat i.o. met de Alliantie voor het zwembad maatregelen getroffen worden (en
zijn) om de gesignaleerde knelpunten welke met de werkzaamheden te maken hebben op te
lossen.
Verder zijn rond Warder de activiteiten opgestart voor de versterking, uiteraard zal dat hier en
daar wat overlast veroorzaken. Tot heden toe wordt dit tot een minimum beperkt,
T.a.v. het zwembad en kruising Dijk/Badhuisweg is de Alliantie bij monde van
omgevingsmanager Herman van den Brink in de volgende DR vergadering aanwezig om een
toelichting te geven op de plannen. Iedereen die belangstelling heeft voor de plannen is deze
avond van harte welkom.
Er is gelegenheid om, beperkt, vragen te stellen.
7.
Vervanging penningmeester Tiddo Valk
Tiddo heeft aangegeven dat hij de rol van penningmeester niet meer kan vervullen.
Gezien het feit dat hij sinds de oprichting in 2005 deze rol met verve vervuld heeft is het
begrijpelijk dat hij het stokje overgeeft.
Wij hebben Tanja Haremaker bereidt gevonden om dit stokje op te pakken.

Het houdt wel in dat wij weer naarstig op zoek moeten naar jonge aanwas van het bestuur,
inmiddels hebben een paar mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn. Hopelijk kunnen wij
de nieuwe aanwinst(en) de eerstvolgende vergadering presenteren.
8/9. Actiepunten/Rondvraag
Ans Konijn geeft een toelichting op het gebruik van de AED’s in Warder.
In haar beleving loopt het goed t.a.v controles (maandelijks) en vervanging van de verouderde
apparaten.Het contact met Arie Kastelein, leider van de groep AED Zeevang, is zondermeer
goed te noemen.
De vraag was gesteld vanuit de GDO bijeenkomst waaruit bleek dat er twijfels waren over de
gang van zaken. Wij zullen melden aan de GDO groep dat Warder zich daarin niet herkend.
Glasvezelnet nadert zijn voltooiing, binnenkort zijn met uitzondering van Beets en
Laagschardammerdijk de aansluitingen gerealiseerd. Beets wordt de aanleg binnenkort
aangevangen en Laag-Schardam volgt midden volgend jaar afhankelijk van de dijkoplevering
door de Alliantie.
Ook de plaatsing van een zendmast voor het mobiele telefoon bereik wordt dit jaar nog
gerealiseerd.
Auke Tabak vraagt aandacht voor de vernieling van bomen en aanplant bij Theo Bouwman
het is onverteerbaar dat voor de 2e keer gebeurd is. Laat iedereen goed opletten en melden als
er verdachte bewegingen zijn. Dit soort wangedrag mag niet plaats vinden in Warder.
10.
Sluiting
Jan kan 22.25 uur de vergadering sluiten.
Warder, 2 september 2021
Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder)
Vergaderschema 2021
12 oktober
23 november
11 januari 2022
Plaats van handeling “Oude School” Warder 128 te Warder
Aanvang 20.00 uur

