
                                                                                                                                                                                                    

 

 

Woensdag 07 december 2022 

Locatie “Oude School” Warder 128 

Aanvang 20.00 uur 

 

Notulen 

 

Aanwezig; 

Namens de DR: Tanja Haremaker, Ans Konijn, Jan de Jong, Susanna Tammer,  

Wim Schoenmaker, Axel Geijtenbeek, Piet Visser (mka) 

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

 

 

1. Opening 

Jan de J opent de bijeenkomst. 

 

2. Notulen vergadering 26 oktober 2022 

Door allen akkoord bevonden. 

 

3. Ingekomen stukken 

Door E/V geplande bijeenkomsten in Zeevang waar geïnteresseerde burgers aan deel kunnen 

nemen. 

 

4. Verslag GDO bijeenkomst 02 november j.l. te Beets 

Door allen akkoord bevonden. 

 

5. Vergaderschema 2023 

Alle aanwezigen konden zich vinden in het schema. 

Het schema wordt de DR leden toegestuurd en komt op de website. 

 

6. Sluis Hoge Dyck Warder, verslag bijeenkomst 06-12-2022 

Om de sluis niet te laten verdwijnen in de geschiedenis is een groepje bezig om het voor het 

nageslacht te bewaren. De groep bestaande uit Hist. Ver.Warder, DR Warder, Etersheimer 

Braak, Alliantie en Provincie zijn i.s. met een bedrijf om een audiovisuele presentatie te 

maken waar het gebied Warder en de Etersheimer Braak met daaraan gekoppelde interessante 

objecten (zo genaamde verborgen verhalen) weergegeven wordt. Dit om de recreatieve 

mogelijkheden (beperkt) aan het publiek kenbaar te maken. De aan de club gepresenteerde 

presentatie, weliswaar een andere locatie, bood voldoende perspectief om dit verder te 

ontwikkelen. 

 

7. Verslag Markermeerdijken m.n. kruispunt Badhuisweg 

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

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  



Verheugend is wel het feit dat IJsselmeerdijk weer open is voor doorgaand verkeer. 

Zeker voor onze horeca, m.n. Oude School en de Etersheimer Braak voor de komende dagen 

mooi nieuws. 

Vraag van Ina, of herplaatsing van de weggehaalde steigers  zonder bijkomende kosten gaat 

van de eigenaars. Die toezegging is in het verleden gedaan door de Alliantie, maar een check 

is geen overbodige luxe.  

 

8. Verslag werkgroep verkeer, kruising N247 /Klemweg 

In het verslag van 26 oktober hebben wij uitgebreid geïnformeerd over het gesprek met de 

Provincie. Tot nog toe hebben wij van de Provincie, ondanks toezeggingen, nog geen reactie 

gehad op ons verzoek. 

Verder is de werkgroep Verkeer nog in overleg met E/V. Hiervan horen wij zeer binnenkort 

wat wij mogen verwachten in Warder. 

Axel vraagt hoe het staat met de stickers (30 klm) op de vuilcontainers. 

Wordt meegenomen in het overleg. 

 

9. Energietransite 

Behoudens de melding dat er bijeenkomsten in een paar kernen georganiseerd zijn valt er nog 

weinig te melden. Hetgeen uit de bijeenkomsten komt wordt verwerkt in een presentatie of 

anderszins wat begin 2023 kenbaar gemaakt wordt. 

Ook voor de burgers is het verstandig dit proces nauwgezet te volgen. 

 

10-11. Actiepunten/Rondvraag 

Jan/Wim; Aandacht voor verjonging van het Dorpsraadbestuur, in de Warder Gouw wordt 

zoals eerdere keren een oproep gedaan. 

Axel wil zich meer inzetten voor de DR en buurt binnenkort bij Wim welke schone taken op 

hem liggen te wachten. 

Wim; Zijn er nog goede ideeën binnen onze groep om de jaarvergadering inhoud te geven. 

Graag melden zodat wij dit ook kenbaar kunnen maken aan geïnteresseerde bewoners. 

 

 

10. Sluiting 

 Jan kan 22.00 uur de vergadering sluiten, met verwijzing naar onze eerstvolgende 

bijeenkomst 1 februari 2023 a.s. en wenst allen goede kerstdagen en een voorspoedig 2023 

toe.  

 

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 

Voorstel jaarvergadering    Allen 

Kosteloos herplaatsen steigers IJsselmeerdijk Wim 

Ontwikkeling Hogedyck sluis   Jan/Wim 

 

Warder,  07 december 2022 

 

Wim Schoenmaker (secr.DR. Warder) 



 

 

 

Vergaderschema 2023 

 

01 februari 

22 maart 

10  mei jaarvergadering 

28 juni 

30 augustus 

25 oktober 

13 december 

31 januari  2024  

 

Plaats van handeling “Oude School” Warder 128 te Warder 

Aanvang 20.00 uur 

 

 


