
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Maandag 07 september 2022 

Locatie “Oude School” Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

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

M.k.a. Ans Konijn 

Tevens aanwezig:  Adviseurs DR Auke Tabak, Hilda Raasing,Ina Bouwman 

Gem. raadsleden; Andre Middelbeek, Witte Lous 

Wethouder: Dirk Dijkshoorn 

Wijk/Stadsraad Edam i.o. Caroline Cleerdin 

Toekomstig DR lid; Susanna Tammer 

 

1. Opening 

Jan de Jong heet allen hartelijk welkom op de bijeenkomst. 

De bijeenkomst van 29 juni was vervallen, wel noodzakelijk om weer even de puntjes op i te 

zetten. 

 

2. Notulen vergadering 23 maart 2021 

Door allen akkoord bevonden. 

 

3. Ingekomen stukken 

E/V-Purmerend over de opvang van 450 asielzoekers in een te creëren noodopvang op 

Baanstee-Noord te Purmerend. Dit voor een periode van 1 okt. 2022 t/m 1 januari 2023. 

Hiermee voldoen beide gemeenten aan de regionale opdracht, waardoor een gedwongen 

plaatsing door de Overheid in principe niet meer plaats vinden. 

Er wordt een publieke laadpaal geïnstalleerd op het parkeerterrein bij de kerk, plaatsing kan 

nog even duren gezien de levertijden. 

Uitnodiging voor 1 afgevaardigde per dorpsraad voor een bijeenkomst over plaatsing van 

ondergrondse vuilstortcontainers in Zeevang 12 sept a.s. 

Uitnodiging Kern met Pit voor een mogelijk bijdrage voor het nog te bepalen initiatief. 

Uitnodiging om deel te nemen aan het overleg van Dorpswerk op 14 oktober a.s. 

Beide uitnodigingen worden aan de DR leden toegezonden. 

 

4. Verslag GDO bijeenkomst 15 juni j.l. te Hobrede 

Door allen akkoord bevonden. 

 

5. Aanpak E/V Aardgasvrij 

STICHTING DORPSRAAD WARDER 
 

Akte van oprichting d.d.13-10-2005 

KvK nummer 37121037 

 

Secretariaat : Warder 98, 1473 PE WARDER 

E-mail  : info@dorpsraadwarder.nl  



In het GDO verslag van 15 juni j.l. wordt uitgebreid verslag gedaan van de presentatie van 

E/V wat zij verwachten in de naaste toekomst van het aardgasvrij kunnen zijn in het gebied 

Zeevang. De gezamenlijke conclusie was dat met de kennis van nu aardgasvrij voor Zeevang, 

met een enkele uitzondering (bijv. Oosthuizen), voorlopig niet aan orde zijn. 

Uiteraard is het op individuele basis wel te regelen, maar collectief de eerstkomende jaren 

niet. Uiteraard blijft E/V ons via het GDO informeren. 

 

6. Toelichting Sociaal Domein 

Namens E/V gaf Carolien de Graaf, beleidsmedewerkster E/V, een presentatie over een 

verbeterd systeem van inventarisatie, monitoring en aanbod zorg op maat. Hiervoor worden 3 

wijksteunpunten ingericht waarvan 1 in Zeevang. Ook “buurtkamers”, locaties waar men 

bijeenkomt voor biljart, kaarten en/of een gezellig praatje. 

Als GDO zijn wij van mening dat dit soort activiteiten min of meer bestaat en waar m.n. 

SBS55+ zich hard voor maakt. Ons advies was neem eerst contact op met SBS55+ voordat 

het wiel nog weer een keer uitgevonden gaat worden. 

Inmiddels heeft SMD zich gemeld, een commerciële partij die ingeschakeld is door E/V, om 

dit op poten te zetten. 

Ons advies blijft neem eerst contact op met SBS55+. 

 

7. Verslag Markermeerdijken m.n. kruispunt Badhuisweg 

Binnenkort komt hier een gesprek, mogelijk een voorlichtingsavond, over met de Alliantie. 

Verder loopt de uitvoering zoals eerder aangegeven en voldoet aan de verwachting. 

 

Hogedycksluis Kaap Warder 

In juni werden wij, als inwoners van Warder, blij verrast dat bij de graafwerkzaamheden aan 

de dijk een sluis tevoorschijn getoverd werd uit de periode van ca 1500. Op uitnodiging van 

de Alliantie hebben vele dorpsgenoten en ook van daarbuiten kennis genomen van dit 

fenomeen. 

Op verzoek van vele dorpsgenoten hebben wij contact gezocht met de instanties die betrokken 

zijn bij het dijkherstel om te kijken naar de mogelijkheden om de sluis toch voor het 

nageslacht te bewaren of tenminste iets na te laten (voorwerpen) waar met documentatie ook 

naar verwezen wordt. De belangrijkheid van de blootgraving werd onderkent en heeft 

geresulteerd dat er binnenkort een overleg komt waar ook de historische verenging Warder en 

Stichting Etersheimer Braak kunnen aanschuiven. 

 

 

8. Verslag werkgroep verkeer, kruising N247 /Klemweg 

Op het bordje van E/V ligt het wensen pakketje van de werkgroep. 

Het overleg loopt, mede door de vakantie periode traag, maar de groep blijft het volgen. 

Gemeld kan worden dat de spiegel op de kruising Warderweg/Westerweg geplaatst is. 

 

De kruising Klemweg N247 hebben de dorpsraden Middelie en Warder aangepakt. 

Dit heeft na een lang voortraject geleid tot een Teammeeting met de provincie NH . 

Hier wezen wij op onoverzichtelijke kruising, hobbel in de weg, vangrail aan een zijde en 

begroeiing wegberm en bomen. Na bestudering van beelden waren hier wel verbeterpunten in 

aan te brengen ondanks dat de weg min of meer voldoet aan de eisen die aan een 80 klm. weg 

gesteld kunnen worden. 

Intern wordt bij de Provincie gekeken wat er aan gedaan kan worden om de knelpunten aan te 

pakken. 

Groot onderhoud aan de N247 staat gepland op medio 2024. 



Wij vonden dat de knelpunten eerder aangepakt moeten worden, wat ook door de Prov wel 

onderkend werd. 

Binnenkort krijgen wij verslag van de Provincie wat wij uiteraard door zullen spelen. 

Namens Warder namen Hilda Raasing en Wim Schoenmaker deel aan het gesprek. 

 

9. Verslag werkgroep Natura 2000 

Auke Tabak, Jan de Jong en Wim Schoenmaker hebben deelgenomen aan de bijeenkomst van 

de klankbordgroep met agrariërs, provincie, HHNK en enkele milieuorganisaties om te 

komen tot een Zeevang gebied waar het agrarisch deel in stand gehouden kan worden en waar 

ook de burger en overige partijen kunnen participeren. 

Wij hebben gesproken over de ganzenoverlast, waterkwaliteit etc.  

De indruk was dat er naar ons geluisterd wordt, op korte termijn wordt de sessie voortgezet. 

 

10-11. Actiepunten/Rondvraag 

Verheugend is dat, onder de indruk van het gebodene op onze bijeenkomst, Susanna Tammer 

zich spontaan aanbood als dorpsraadslid om onze taak te verlichten. 

Dankbaar maken wij daar gebruik van. 

 

10. Sluiting 

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

bijeenkomst 26 oktober a.s.  

 

Actiepunten 

Waterhuishouding HHNK/EV   CWW 

Dijkversterking     Auke Tabak  

Speelplaats beleid E/V    E/V 

Verkeersveiligheid Warder/Klemweg N247  AVVW    

Werving nieuwe bestuursleden   Allen 

Ontwikkeling website/flyers    Jan de J/Wim S 

 

Warder, 07 september 2022 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 

 

Vergaderschema 2022 

           

 

07 september 

26 oktober 

07 december 

18 januari 2023 

 

Plaats van handeling “Oude School” Warder 128 te Warder 

Aanvang 20.00 uur 

 

 


