
Notulen Dorpsteam Waarder d.d. 3-11-2015 
 
Aanwezig, Joke (vz), Peter, Coby, Sjaak en Jeannette (notulen)  
Afwezig met bericht:  Els, Bert enTon  
 
Informeel overleg vanaf 19.30u: 

 We spreken af dat Joke de nieuwe voorzitter wordt. Volgende keer hebben we het er nog 
even over, maar Joke wil de vergaderingen voorzitten en bij de gemeente bekend zijn als 
voorzitter, maar niet als voorzitter overal naartoe. Iedereen heeft zelf thema’s waar hun 
kennis ligt en daarin zijn ze de vertegenwoordiger naar de gemeente toe. 

Opening  
Joke opent de vergadering en heet Marlo welkom.  
 
Notulen vorige vergadering: 
De notulen zijn goedgekeurd 
 
Ingekomen stukken:  

 We gaan niet naar de bijeenkomst over de website. We vertrouwen dit de gemeente wel toe. 
Jeannette meld ons af. 

 De woningbouwvereniging wil graag een keer langs komen. Dit vinden we een goed idee. 
Jeannette nodigt ze uit voor de volgende vergadering. We plannen hier 45 minuten voor in. 

 De notulen van het voorzittersoverleg zijn binnen. Deze zijn ter kennis aangenomen. 
 
Actielijst: 
De doorlopende acties halen we er af. Het kerverland/maxima is nu gerealiseerd, dus Joke hoeft niets 
meer bij te houden. Ook het punt van Brenda kan er af nu Peter de strato af gaat zeggen.  
Actiepunten die er af kunnen: 
1 Vliegroute, daar zijn geen meldingen meer over 
2 Geluidswal is afgekeurd, 130 km zone nu. Is voor ons geen issue meer om aan te pakken nu 
3 We keuren het opgestuurde bomenplan goed voor het tennispark 
4 Alles is weggehaald 
6 Peter gaat strato afzeggen. We hebben dan geen info@ meer, maar alleen nog de 
waarder@dorpenwijk.nl. Iedereen zet dan zelf even goed het mailadres van Sjaak hierin en dan is het 
verholpen.  We houden dan ook alleen nog de website die de gemeente geregeld heeft en het 
domein wat voor ons is gereserveerd door Mark bij Strato zeggen we af. Peter zoekt dan contact met 
Bart jan die de website voor ons gaat beheren. Wij hoeven dan alleen teksten aan te leveren, Bart jan 
plaatst ze dan voor ons. 
7,8 en 9 worden samengevoegd. Joke en Jeannette gaan dit regelen en op 15 december 
ondertekenen we hem. 
10 Sjaak heeft dit al een keer gedaan, maar doet nog een keer een oproep en schrijft dan ook een 
stukje over het verplaatsten van het beeld. We doen een oproep of het dorp ook nog goede ideeën 
heeft voor een plek 
12 Nieuwe voorzitter is gekozen. 
13. Er staan bij het meldpunt geen meldingen geregistreerd  (overlast kinderen op schoolplein na 
schooltijd bij omwonenden). Coby koppelt terug dat de bewoner de klacht in moeten dienen, dan 
kunnen we er pas wat mee. 
18 Sjaak heeft naar de brievenbus gekeken bij de plus, maar het alternatief levert geen voordelen op. 
We laten het dus zo. Joke heeft de buschauffeur gesproken over de stopplek en gaat nogmaals 
onderzoeken of de bus ondertussen niet bij school kan stoppen 
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Financiën: 
De penningmeester is afwezig. We hebben hier geen item over. 
 
Speeltuin alexanderstraat 
Jeannette koppelt het bezoek met dhr Oskam terug. Marlo geeft aan dat er vandaag overleg is 
geweest. Ze vinden het een goed idee om de tafeltennis te verplaatsen. Wel vinden ze dat er een 
andere oplossing moet komen voor speeltoestellen voor kleinere kinderen. Het dorpsteam is van 
mening dat de speeltuin aan de christiaanstraat zo dicht bij ligt, dat dit onzin is. Ze vragen voor 
aanpassing van de norm. Marlo neemt dit terug naar de dhr Oskam. De volgende vergadering wordt 
dit teruggekoppeld. 
 
Joke geeft nog aan dat voor de grote speeltuin een aanvraag is geweest van het hek bij Durate. Dit 
zou de gemeente naar haar mening moeten betalen. Sjaak geeft aan dat het hek nog wel goed 
genoeg is.  We raden de speeltuinvereniging aan om de gemeente uit te nodigen om dit te bekijken. 
Jeannette mailt hen. 
 
Terugkoppeling verkiezing vrijwilliger door Joke: 
Joke heeft een heel pakket bekeken met voordrachten.  Hier heeft ze punten aan moeten koppelen 
en als eerste, tweede en derde moeten oormerken. 
Ben en Marijke v.d. Lugt zijn voorgedragen. Vanaf morgen kunnen mensen gaan stemmen.  Op 21 
november is een bijeenkomst, waar de uitreiking plaats vind. 
 
Terugkoppeling verkeersaudit door Peter: 
De nieuwe tekeningen werden op tafel gelegd met de aanbevelingen vanuit de verkeersaudit.  Het 
vertrouwen in Peter Koot is ver te zoeken, omdat hij met name de zorgen niet goed overbrengt. Er 
zijn kleine aanpassingen aangebracht voor de fietsers om te wachten met oversteken. Maar met 
name het knelpunt van het viaduct daar wordt niets aan gedaan. Er is een voorstel gedaan voor een 
extra tunnelbuis voor de fietsers, het bedrag dat dit kost, is een kleine aanpassing in het totale 
budget, die veel goodwill kweekt. 
Joke vat samen dat de samenwerking met Dhr Koot altijd mis gaat. We hebben niet idee dat hij voor 
ons gaat. 
Joke vraagt of er geen verplichting aan een audit zit. Peter geeft aan dat er een reactienota moet 
worden opgesteld. Deze zouden we graag willen ontvangen. 
Marlo bespreekt dit met Dhr.Oskam. We horen graag terug of we een reactie krijgen, of dat de 
verkeersmensen de volgende vergadering moeten worden uitgenodigd. 
Marlo geeft aan dat er een meting is gedaan en dat er met 20 km per uur, vrachtwagens elkaar 
kunnen passeren. Dit was een vraag vanuit de bijeenkomst. 
 
Joke is benaderd door burgerbelangen bodegraven-reeuwijk om aan te schuiven bij hun vergadering, 
om de A12 situatie te bespreken.  Ook Lizette Visscher van de VVD is hier erg bij betrokken.  
We brainstormen hoever we willen gaan binnen dit item om de politiek te betrekken en de publiciteit 
op te zoeken.  
 
Rondvraag: 
Marlo: het stuk over woonvisie is rondgestuurd. Hebben we nog opmerkingen? Ton de Koning heeft 
een tekstuele opmerking geplaatst, verder zijn we akkoord. 
 
 

Actielijst 

1 Joke Uitzoeken of geld 900 jaar Waarder 
ingezet wordt voor binnentuin 

15 december afgerond 



Maximalocatie. Er is nog ca. € 1300,-  

2 Joke/Jeannette Opzet A4 ipv convenant opstellen, 
ondertekenen en aan gemeente sturen 

15 december afgerond 

3 Sjaak Stuk opstellen voor KoR voor nieuwe 
leden en ideeën voor verplaatsen beeld 

 

4 Gemeente Situatie A12 (rotondes, fietspad en bord 
Waarder op de snelweg) 
Dorpsteam geeft aan weinig 
vertrouwen te hebben in de aanpak en 
daadkracht van Dhr. Koot. 

Wachten tot er een 
terugkoppeling is op 
de issues die op 29 
oktober zijn 
aangegeven 

5 Ron Sluijs Dorpsteam informeren over 
bruggen/duikers Westeinde, brief 
versturen naar omwonenden 

15 december 
Omwonenden hebben 
op dit moment nog 
een brief gehad ! 

6 Jeannette/Dhr. 
Oskam 

Bekijken speeltuintje Alexanderstraat Gemeente koppelt 
terug dat er volgens  
de normen een extra 
speeltuin bij moet. Wij 
vragen de norm aan te 
passen. De speeltuin 
aan de christiaan is 
voldoende! 

7 Jeannette Speeltuinvereniging mailen over grote 
speeltuin 

 

8 Gemeente Verlichting begraafplaats, wat is de 
status? 

 

9 Gemeente Ontwikkelingen oliewinning oosteinde 
doorspelen 

 

 
Volgende vergadering: 
15 december 
 
Vergaderingen 2016 
25 januari 
8 maart 
3 mei 
28 juni 
23 augustus 
27 september 
8 november 
20 december 
 
 
 


