
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Maandag 23 maart 2022 

Locatie “Oude School” Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

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

M.k.a. Ans Konijn, Piet Visser.  

Tevens aanwezig:  semi DR lid Auke Tabak, 7 Raadsleden, 

7 betrokken dorpsbewoners. 

 

1. Opening 

Jan de Jong heet allen hartelijk welkom op de bijeenkomst. 

 

2. Notulen vergadering 12 oktober 2021 

Door allen akkoord bevonden. 

 

3. Ingekomen stukken 

Uitnodiging participatiebijeenkomst op initiatief van E/V 13 april a.s. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven via Wim S. 

Info E/V over de viering van 450 jaar Nederland 

 

4. Verkeersveiligheid Warder (AVVW) 

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

De werkgroep is in gesprek met Daan Smit, beleidsmedewerker Verkeer E/V. 

E/V komt eind april met een voorlopig definitief plan wat door de werkgroep beoordeelt 

wordt. De werkgroep, bij monde van Jan de Jong, heeft er vertrouwen in dat het plan wat 

gepresenteerd wordt een bijdrage zal leveren aan de verkeersveiligheid in Warder. 

Uiteraard is de werkgroep zich ervan bewust dat het plan nooit zal voldoen aan ieders wensen,  

maar de intenties zijn er ook vanuit E/V. 

Ook is de toezegging gedaan dat op de kruising Dorpsweg/Westerweg een spiegel geplaatst 

wordt, waardoor de kruising overzichtelijker wordt. 

 

5. Waterhuishouding Warder 

Onlangs zijn de kopsloten aan de Dorpsweg uitgebaggerd, mede op initiatief van de 

Dorpsraad. Hierdoor, en het uitgevoerde opschonen van duikers, zal de doorstroming van het 

water beter verlopen. 

Door het schonen van de sloten en het verzoek aan HHNK om de kwaliteit jaarlijks te 

schouwen, zijn de inwoners nu ook verplicht om de sloten rond hun perceel ook schoon  

te houden. E.e.a. ter beoordeling van HHNK. Bij het niet nakomen van de verplichting 
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zal er een sanctie opvolgen. Vervelend, maar het is van groot belang voor de 

waterhuishouding in ons gebied dat de sloten voldoende doorstromen. 

 

6. Dijkversterking Warder 

De notulen van 12 oktober 2021 met de toelichting van de Alliantie geven weer wat de 

plannen zijn. Op dit moment worden de werkzaamheden uitgevoerd zoals besproken en zijn 

er verder geen op of aanmerkingen op de gang van zaken. 

 

7. Verslag GDO-bijeenkomst 09 maart 2022 

Besproken wordt de voorlopige status van de omgevingsvisie, hiervoor melden zich 2 

gegadigden die mee willen lezen in het concept. 

Verslag wordt verder zonder op of aanmerkingen akkoord bevonden 

 

8. Actiepunten 

Glasvezelnet nadert zijn voltooiing. Voor Beets (nu in uitvoering) en Laagschardammerdijk 

(afhankelijk van het vrijgeven van de dijk door de Alliantie voor het graafwerk) ziet het 

ernaar uit dat binnenkort ook zij gebruik kunnen maken van het glasvezelnet. 

De plaatsing van de zendmast bij de Klemweg is gerealiseerd. Wij verwachten dat het 

mobiele bereik in onze omgeving aanzienlijk verbeterd wordt.  

 

9. Rondvraag 

Vergaderschema wordt akkoord bevonden. 

Gediscusseerd wordt over nieuwe dorpsraadsleden waar dringend behoefte aan is. De oproep 

in de dorpskrant ‘ t Gouwtje’ leverde helaas nog geen stormvloed aan nieuwe leden op. 

De suggestie om via flyers ook jongeren te interesseren wordt opgepakt. 

Ook willen wij onze website een nieuwe look geven, mensen die ons daar behulpzaam in 

kunnen zijn meldt u. 

De plaatsing van een inrijverbod bij de Westerweg zal de DR onderzoeken.  

 

 

10. Sluiting 

Jan kan 22.15 uur de vergadering sluiten, met verwijzing naar onze eerstvolgende 

bijeenkomst 11 mei a.s.  

 

Actiepunten 

Waterhuishouding HHNK/EV   CWW 

Dijkversterking     Auke Tabak  

Speelplaats beleid E/V    E/V 

Verkeersveiligheid Warder    AVVW    

IJsselmeerdijkweg-Container    WS 

Inrijverbodsbord Westerweg    AVVW 

Werving nieuwe bestuursleden   Allen 

Ontwikkeling website/flyers    Jan de J/Wim S 

Doorsturen Omgevingsvisie 2 x   Wim S 

Bijeenkomst 13 april Participatiebeleid E/V  Wim/Axel Geijtenbeek 

 

Warder, 23 maart 2022 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 

 



Vergaderschema 2022 

           

11 mei 

29 juni  

07 september 

26 oktober 

07 december 

18 januari 2023 

 

Plaats van handeling “Oude School” Warder 128 te Warder 

Aanvang 20.00 uur 

 

 


