
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Maandag 26 oktober 2022 

Locatie “Oude School” Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

Namens de DR:  Wim Schoenmaker,  Tanja Haremaker 

M.k.a. Ans Konijn, Jan de Jong, Piet Visser, Susanna Tammer 

Tevens aanwezig:  Adviseurs DR Auke Tabak, Hilda Raasing 

Gem. raadslid; Andre Middelbeek 

 

1. Opening 

Wim opent de bijeenkomst. 

Door ziekte en vakantie is de opkomst heel beperkt 

 

2. Notulen vergadering 07 september 2022 

Door allen akkoord bevonden. 

 

3. Ingekomen stukken 

Vanuit E/V bericht over energie bespaarbudget en de door E/V geïnitieerde energie- 

transitie waarvoor de komende periode voorlichtingsavonden georganiseerd worden. 

 

4. Verslag GDO bijeenkomst 12 september j.l. te Hobrede 

Door allen akkoord bevonden. 

 

5. Bijeenkomst Dorpswerk Monnickendam 

Wim S heeft hieraan deelgenomen. 

Het programma bestond uit deelname excursie naar Broek in Waterland voor een presentatie 

over de mogelijke aanleg van een tunnel in de N247. 

Een rondwandeling over Marken o.b.v. DR Marken en de buurtwinkel in Ilpendam bestierd 

door de inwoners. 

’s-Middags kon er deelgenomen worden aan verschillende workshops waar door ons 

deelgenomen werd aan het item verkeer en hoe ervaart men de contacten met de overheid 

(E/V). Al met al een leerzame dag. 

 

6. Sluis Hoge Dyck Warder 

Op initiatief  van de DR is er een gesprek geweest met o.a. Alliantie, de Breek, Provincie, 

Hist. Ver. Warder hoe wij ervoor kunnen zorgen dat er nog iets voor het nageslacht bewaard 

blijft van de sluis stammend uit ca. 1500. De voorstellen hiervoor worden bekeken en 

binnenkort volgt er een nieuwe afspraak. 
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7. Verslag Markermeerdijken m.n. kruispunt Badhuisweg 

Hierover zijn geen schokkende mededelingen te doen, het loopt min of meer vlgs. planning. 

De openstelling van de IJsselmeerdijk weg Warder/Schardam loopt wel vertraging op. De 

planning is nu dat deze midden december open gaat. 

 

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 

Geen berichten 

 

10-11. Actiepunten/Rondvraag 

Hilda Raasing vraagt of de lantaarnpalen Warder ook net als in andere kernen vervangen 

worden door, in de omgeving passende, palen. 

Navraag hierover bij E/V bleek dat dit niet op de planning staat. (Warm houden) 

 

10. Sluiting 

Wim kan 21.45 uur de vergadering sluiten, met verwijzing naar onze eerstvolgende 

bijeenkomst 7 december 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,  26 oktober 2022 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 

 

Vergaderschema 202 

07 december 



 

 


