
Notulen Dorpsteam Waarder d.d 3-4-2017 
 
Aanwezig:   Wilfred, Erik, Els, Arjen, Fran, Thea, Tineke, Erik (vz), Jeannette (notulist) 
Verlaat aanwezig: Sjaak en Kees 
Afwezig:  Dick,Bert, Joke en Peter 
 
Informeel: Aanwezigheid Peter, Jeannette stuurt hem een mail.  
Voorbespreking bebouwde kom aanpassingen 
 
Opening voorzitter: Erik opent de vergadering om 19.30u aangezien Joke door ziekte afwezig is 
 
Notulen vorige keer: Notulen zijn doorgenomen, er zijn verder geen aanvullingen. 
 
Ingekomen stukken:  
Mail Thea over schiphol, milieuraad. Hier is geen interesse voor vanuit ons team. 
Mail Thea over mantelzorgwoningen. Hier hebben we een presentatie over ontvangen. Jeannette 
slaat deze op in dropbox. 
Uitnodiging woningbouwvereniging 18 april, Niemand van de aanwezigen kan dan. 
Uitnodiging voorzittersoverleg 11 april. Niemand uit ons overleg kan. Thea vraagt of we nog wel de 
lijst in kunnen vullen. 
Parkeren op molendijk (fam Aartsen) Frank gaat langs bij de familie waar het om gaat. 
 
Behandeling actielijst:  
Punten:  021409, 0214014, 0214015,021419, 021420, 021421, 021425, 021426,021427 zijn 
afgehandeld. 
 
Financiën:  
Er zijn geen punten. 
 
Punten vanuit vrijwilligersontbijt: 
Els verteld over de bijeenkomst. Het was een geslaagde activiteit met een praatje van de voorzitter 
van stichting Kerverland en het dorpsteam. 
Punten die daar opkwamen: Westeinde, slecht wegdek. Dit wordt dit jaar in het asfaltprogramma 
uitgevoerd. 
Boom gekapt ter hoogte van huisnr. 28. Theo Verdoold heeft aangegeven dat er een nieuwe boom 
komt, dit wordt door de veroorzaker betaald. 
Oprit voor ambulance bij maximalocatie. Thea neemt dit mee. (of stratenploeg of apart laten 
aanleggen) 
Grind op het boerderijenpad. Hier was al iets aan gedaan maar nog niet naar behoren. Dit wordt 
geborsteld. 
 
Motie 4: 
Er zijn al plannen ingediend. Er lijkt al een verdeling te zijn gemaakt, waar de bedragen per dorpskern 
verschillen. We zijn dus eigenlijk te laat! We hadden naar ons idee 20.000 toegezegd gekregen, maar 
nu is er maar 15.000 voor ons gereserveerd. Hier is een duidelijk geval van miscommunicatie !! 
Skeelerbaan, dit gaan Frank en Sjaak verder uitwerken. (via Thea de juiste mensen opvragen)  
Jeu de boule baan, Erik en Wilfred hebben dit uitgewerkt. Erik licht het idee toe. We vinden het een 
goed uitgewerkt plan. Of dit plan werkelijke gestalte krijgt, is afhankelijk van de notitie hieronder. 
 
Notitie: Kees Oskam verteld dat er vanmiddag een ontwikkelovereenkomst is getekend. Er worden 
op de plek van het Kerverland 19 tot 20 woningen gebouwd. De tuinen lopen tot de Kerverwetering. 



De plannen worden ons morgen (4-4) gemaild inclusief de motivatie over de type woningen en het 
aantal. 
Wij zijn zeer verbouwereerd en geïrriteerd, dat we hier niets van weten. Kees Oskam geeft aan zich 
hier ook ongemakkelijk bij te voelen. Een passende verklaring blijft echter achterwege. 
 
Er is nu voor ons 15.000 euro gereserveerd. Dit is geoormerkt geld, wat blijft staan. We schuiven dit 
punt door naar de volgende vergadering 
 
Aanpassingen bebouwde kom: 
Er is vanmiddag een memo gestuurd, waarin een aantal tegenstrijdigheden staan.  
De 30 km zone die we op de Molendijk willen hebben, wordt negatief geadviseerd door 
verkeerszaken. Kees Oskam geeft aan, dat hij er mee bezig blijft, hij gaat er nog steeds voor dat het 
30 km zone wordt. Kees neemt het stuk in ieder geval mee terug om te kijken of alle feiten kloppen.  
Nu lijken de tellingen, etc niet te kloppen. 
We nemen alle antwoorden per onderdeel even door.  
Ons belangrijkste punt is de hobbel, die willen we echt niet !! Dit moet echt mee terug genomen 
worden, de inwoners hebben dit uitdrukkelijk aangegeven. 
 
Parkeerplaatsen Bernhardstraat: 
We duiden aan, waar de problemen zitten. Van oorsprong is er gerekend op 1,2 auto per huis, de 
huidige parkeernorm is 1,6. Er zijn wel parkeerplekken bijgemaakt. Arjen geeft aan dat we het uit 
willen laten rekenen, door middel van een nieuwe parkeertelling. Thea vraagt dit na via veiligheid. 
Sjaak vraagt zich ook af wat de norm is, hoe ver je van je huis af kunt parkeren. Dit laten we gelijk 
meenemen. Dhr. Oskam zegt toe dat een dergelijke parkeertelling uitgevoerd zal worden. 
 
Rondvraag: 
Kees Oskam: Bravo project (A12) gaat dit najaar starten. De laatste asfalt laag in het voorjaar 2018. 
De gemeente Woerden is van plan de weg naar het Oosteinde (de Waardsedijk - net voor de 
spoorwegovergang) aan het eind van dit jaar permanent af te sluiten. Desgevraagd antwoord de heer 
Oskam dat B&W van Bodegraven-Reeuwijk hier positief in staat. Als de randweg open is, kunnen de 
dorpsbewoners via die ontsluitingsweg Woerden (o.m. Molenvliet en sportaccommodaties) bereiken. 
Voor traag verkeer (fietsers en brommers) blijft de Waardsedijk toegankelijk.  Het definitieve plan zal 
te zijner tijd nog voorgelegd worden aan het dorpsteam. Jeannette geeft aan dat Karin Aartman het 
dorpsteam had benaderd over de positie van de snackkar tijdens de werkzaamheden aan de weg. 
Daar is niets meer op terug gehoord. Thea vraagt dit na. 
Sjaak: hoorde dat de kattenogen de verkeerde kant op schijnen. Wij herkennen dit niet.  
Els: Heeft wat in de krant gelezen, stichting dorpspromotie Bodegraven Reeuwijk is opgericht. Ze 
hebben 25.000 euro gekregen. Wat gaan ze doen? Wie bepaald waar het geld aan wordt uitgegeven. 
Jeannette gaat kijken of ze kan achterhalen of er een contactadres is, zodat we wat info op kunnen 
halen 
In de Bernhardstraat komt de veegwagen, maar in de twee zijstraten niet. Dit is iets voor het 
meldpunt.  Els meld het. 
Arjen: bedankt Erik voor het tijdelijk voorzitten. Wel moeten we een tijdsplanning maken hoe lang 
we de vergadering willen laten duren. We zouden moeten streven naar een afronding om uiterlijk 
22.00 uur. 
Erik:  Geeft aan dat hij voorzitter is geworden van de Nederlandse polstokbond. Hierdoor heeft hij 
het momenteel druk en daardoor komen de activiteiten voor het dorpsteam op een lager pitje te 
staan. Hij blijft nog wel lid ! 
 

Actielijst  



NR Wie Wat Opmerking Afgerond 

021401 Gemeente  Terugkoppeling 
over speeltuin 
Alexanderstraat  

Blijft op de 
agenda staan 

 

021402  Dick  Verfraaiing dorp na 
inrichten 30 km 
zone met 
plantenbakken via 
ondernemingsfonds  

Dick zoekt uit hoe 
dit zit 

10 april is er een 
bijeenkomst van 
de BOV, daar 
brengt Dick het 
te sprake 

021403  Gemeente  Dorpsteam 
informeren bij 
ontwikkelingen 
rondom randweg 
woerden-oosteinde 
ontsluiting  

Blijft staan. Het 
project loopt 
vertraging op. 

 Kees heeft bij 
Woerden 
aangegeven dat 
de plannen eerst 
met Waarder 
moeten worden 
besproken 

021405  Woningbouw  Terugkoppeling 
over braakliggend 
stuk voor 
Kerverland bezien 
vanaf Molendijk  

Joke vraagt dit 
nabij de 
woningbouw  

3 april 2017 

021406  Joke en 
Jeannette  

Interview houden 
met woningbouw 
voor KoR 

 3 april 2017 

0214011  Gemeente  Ideeën 30 km zone 
voorleggen  

 Nog geen 
nieuwe 
ontwikkelingen, 
volgende keer op 
de agenda 

 

0214012  Gemeente  Dorpsteam op de 
hoogte houden van 
ontwikkelingen 
trillingen dorp  

Er wordt asfalt 
weggehaald tot 
de fundering, 
planning? 
 

 

0214013  Gemeente  Dorpsteam op de 
hoogte houden van 
ontwikkelingen 
oliewinning 
oosteinde  

 Nog geen 
nieuwe 
ontwikkelingen 

 

0214016  Thea  Onderzoeken van 
overlast grind op 
fietspad van 
molendijk naar 
Driebruggen 
(parallel aan A12)  

Wordt opgelost, 
wordt schoon 
geborsteld en 
belijning 
aangebracht. Dit 
gebeurd in 
maart/april (blijft 
op agenda) 

3 april 2017 
Er wordt nog een 
keer geborsteld 
en belijning 
neergelegd. Dan 
wordt ook de 
zebra bij de plus 
nog een keer 
gewit 

0214017  Ron Sluijs  Nakijken of er een 
melding terug is 
gegaan naar melder 

 Nog niets 
gehoord, Thea 
bevragen of ze 

3 april 2017 



groene lamp op 
kruising Tuurluur  

dit weet 

0214018  Els  Winterfair idee 
meenemen in 
programmaraad 24 
januari  

 Els was 
verhinderd en 
neemt dit nog op 

8 mei 2017 

021422 Erik/Wilfred Onderzoek 
haalbaarheid en 
prijsopgaaf jeu de 
boule baan en 
vlonder bij 
maximalocatie 

 Op agenda 8 mei 

021423 Frank/Sjaak Onderzoek 
haalbaarheid en 
prijsopgaaf 
skeelerbaan/ijsbaan 
bij voetbalkooi 

Jeannette vraagt 
bij gemeente na 
wat de 
ondergrond is, 
etc 

Wordt nader 
uitgewerkt voor 
de toekomst 

021424 Jeannette Overzicht maken 
taken en wie nu 
wat doet 

 8 mei 2017 

030401 Jeannette Peter mailen  8 mei 2017 

030402 Frank Langs op molendijk 
voor 
parkeerprobleem 

 8 mei 2017 

030403 Thea Oprit voor 
ambulance 
realiseren bij 
maximalocatie 

Stratenploeg of 
tussendoor 

8 mei 2017 

030404 Kees Memo komgrens 
Molendijk 
doornemen en 
onjuistheden 
verwerken 

 8 mei 2017 

030405 Thea Navragen bij 
veiligheid voor 
tellingen parkeren 
Waarder in de 
avond en afstand 
van eigen huis 
parkeren 

 8 mei 2017 

030406 Jeannette Navraag doen bij 
dorpspromotie 
bodegraven-
reeuwijk wat zij 
precies doen 

 8 mei 2017 

030407 Els Bij meldpunt 
indienen dat 
veegwagen niet 
overal komt 

 8 mei 2017 

 
 



Volgende vergadering:  

 
9 mei (word 8 mei) 30 km zone molendijk, jeu de boule baan, 
20 juni (wordt 21 juni)  
22 augustus   
3 oktober   
14 november   
19 december  
  


