
Notulen Dorpsteam Waarder d.d 8 Mei 2017 
 
Aanwezig: Frank, Sjaak (vz), Tineke, Arjen, Els, Dick, Erik, Wilfred, Marco de Goede (vervanger 
vandaag voor Thea) Kees Oskam (wat later) 
Afwezig:  Bert en Joke met kennisgeving 
 
Informeel: Sjaak, wil het voorzitterschap vandaag wel op zich nemen. 
Jeannette geeft aan dat ze op de hoogte wordt gehouden van de verdeling van het kavel van het 
speeltuintje aan de Alexander straat. Ze verbaasd zich er over dat er een bijeenkomst plaats heeft 
gevonden in april waarin met elkaar naar de verdeling van het kavel werd gekeken, maar dat het 
voorstel al vast stond en de buren die het meeste last en het meeste werk aan het speeltuintje 
hebben gehad met de minste m2 genoegen moeten nemen. We vinden dit met elkaar wel een rare 
situatie.  
 
Opening voorzitter: Sjaak opent om 19.35u de vergadering. 
 
Notulen vorige keer: 
Blz 1: het planten van een nieuwe boom, zit hier een termijn aan? Graag horen we een einddatum 
van de gemeente. (planten boom in de bernhardstraat die door de bewoner zelf gekapt was) 
Blz 2: Rondvraag Erik, Nederlandse polstokbond moet polstokbond Holland zijn. 
Rondvraag Sjaak, kattenogen zijn nu de goede kant opgedraaid. 
De notulen worden verder goedgekeurd. 
 
Ingekomen stukken:  

 Mail bermbeheer, uiteindelijk lezen we in de pers wie het heeft gekregen. Dat had ook gelijk 
naar de dorpsteams gemaild kunnen worden, we voelen ons hierin gepasseerd. 

 Verplaatsing snelheidsmeter naar kosterdijk. We willen graag een overzicht waar hij komt te 
staan en wij willen graag de prioritering aangeven.  (Jeannette mailt dit) 

 Mail energiebijeenkomst 10 mei, hier is geen animo voor. Jeannette mailt dat we niet 
komen. 

 Mail Karin Aartman, we hebben de oprit voor de ambulance bij de maximalocatie opgegeven 

 Mail thuishuisproject 8 juni, hier kan niemand naartoe. Jeannette mailt de gemeente 
 
Behandeling actielijst:  
Punt 0214018, 030401, 030402, 030403, 030407 zijn afgehandeld. 
Jeannette onderneemt actie op 021423 
 
Financiën:  
Jeannette moet ws de bon nog inleveren van het etentje in december, bloemetje joke.  
 
Motie 4: 
Aangezien de skeelerbaan veel meer uitwerking behoeft (we gaan dit in een klein comité opstarten) 
en de jeu de boulebaan ws. niet op die plek lukt, gaan we eerst met de bloembakken aan de slag. 
Kees Oskam sluit aan, we lichten even toe wat hierboven staat. We gaan verder op de tekening van 
de nieuwbouw bij het kerverland. Is er nog ergens plek voor een jeu de boule baan? Kees wil het 
kadastraal laten uitzoeken. Dan zien we waar er nog ruimte is. Marco kijkt of hij zo snel mogelijk een 
uitdraai op de mail kan zetten. We denken dat er mogelijk een stuk van het water gedempt kan 
blijven waar dan de jeu de boule zou kunnen komen. Kees neemt het a.s. donderdag mee in het 
overleg met degenen die over het bestemmingsplan gaan. 
 
 



30 km zone molendijk: 
Kees is bezig met een interne discussie waar een 30 km zone aan moet voldoen. 1 juni komt er een 
nieuwe verkeersdeskundige binnen de gemeente. De memo wordt dus aangepast, maar er wordt 
niets aangepast tot die tijd, alleen de komgrens wordt verplaatst. De versmalling komt er wel, maar 
geen hobbel/verhoging/drempel.  Pas als men er intern over uit is, komt het eerst weer terug in het 
dorpsteam voordat er wordt uitgevoerd. 
 
Verfraaiing dorp met bloembakken: 
Dick heeft via internet een bedrijf gevonden die bloembakken kan verzorgen aan lantaarnpalen, ze 
verzorgen het dan ook. De gegevens van dit bedrijf (flower and shower) staan ook in dropbox. 
We bedenken dan ook, dat dit van het geld van motie 4 kan, omdat we hier toch de toezegging van 
15000 euro is.  We willen dan het dorp en de maximalaan. Dick zoekt dit uit, hij gaat dit uitwerken. 
We proberen dan achteraf dit uit ons fonds terug te krijgen (van de ondernemers uit onze 
gemeente). Dit temeer omdat de overige twee plannen nog niet direct kunnen worden uitgevoerd. 
 
Rondvraag: 
Frank: Hoe kunnen we meer bekendheid geven aan de bereikbaarheid van het dorpsteam. Frank, 
Dick en Jeannette willen dit wel voorbereiden. Zij maken met elkaar een afspraak hiervoor. 
Els: De huizen die gebouwd gaan worden bij Ahles, hoe staat het hier mee? Er lijken toch gegadigden 
voor 1 huis te zijn.  
Het plattegrondbord is kapot, hier is iets doorheen gegooid. Dick meld dit bij Citytec morgen. 
In Bodegraven staat een beweegbaar billboard. We denken dat dit te duur is. 
Kees: Een mededeling dat er een contract ondertekent is met de plaatselijke aannemer voor het 
bermbeheer. Marco neemt mee naar de gemeente, dat dit gelijktijdig met de media wordt 
gecommuniceerd naar het betreffende dorpsteam. We zijn erg blij met de besteding bij een 
plaatselijke ondernemer. 
Sjaak: Bij de kerverwetering wordt er een stuk groen vergeten. Dit zouden we graag mee willen laten 
nemen met het maaibeleid. Marco neemt dit mee. 
Bij begrafenissen kun je bellen naar een nummer waardoor de klok in de kerk gaat luiden, zou dit in 
Waarder ook kunnen? Marco gaat dit eens uitzoeken. 
 

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 

Dick zet het in 
gang, we betalen 
het van motie 4, 
vragen het 
daarna aan bij 
Ons Fonds 

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 Joke vraagt dit Lijkt  niet veel 



over braakliggend 
stuk voor 
Kerverland bezien 
vanaf Molendijk  

nabij de 
woningbouw  

meer mee te 
gebeuren,  laten 
gaan want het 
wordt bebouwd 
straks? 

021406  Joke en 
Jeannette  

Interview houden 
met woningbouw 
voor KoR  

 We hebben 
telefonisch 
contact gehad, er 
heeft een stuk in 
de KoR van 10 
mei gestaan 

021411  Gemeente  Ideeën 30 km zone 
voorleggen  

1 juni meer 
duidelijk, 
wegversmalling 
wordt al wel 
aangebracht en 
komgrens 
omgelegd. Er 
komt GEEN 
hobbel 

 

021412  Gemeente  Dorpsteam op de 
hoogte houden van 
ontwikkelingen 
trillingen dorp  

Er wordt asfalt 
weggehaald tot 
de fundering, 
planning? 
 

 

021413  Gemeente  Dorpsteam op de 
hoogte houden van 
ontwikkelingen 
oliewinning 
oosteinde  

 Nog geen 
nieuwe 
ontwikkelingen 

 

021416  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 

021417  Ron Sluijs  Nakijken of er een 
melding terug is 
gegaan naar melder 
groene lamp op 
kruising Tuurluur  

 Nog niets 
gehoord, Thea 
bevragen of ze 
dit weet 

3 april 2017 

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

 Op agenda 8 mei 

021423 Frank/Sjaak Onderzoek Jeannette vraagt Wordt nader 



haalbaarheid en 
prijsopgaaf 
skeelerbaan/ijsbaan 
bij voetbalkooi 

bij gemeente na 
wat de 
ondergrond is, 
etc 

uitgewerkt voor 
de toekomst 

021424 Jeannette Overzicht maken 
taken en wie nu 
wat doet 

 8 mei 2017 

030403 Thea Oprit voor 
ambulance 
realiseren bij 
maximalocatie 

Opgegeven voor 
stratenploeg die 
in wk 22 komt 

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 

080501 Jeannette Gemeente mailen 
over lijst waar 
snelheidsmeter 
wordt geplaatst 

 21 juni 

080502 Marco de Goede Kadastraal 
uitzoeken hoe het 
zit bij de 
kerverwetering. 
Tekening opsturen 
naar dopsteam 
Waarder 

 z.s.m 

080503 Dick,Frank, 
Jeannette 

Bijwerken website, 
bedenken hoe we 
bereikbaarheid 
dorpsteam meer 
kunnen 
verduidelijken 

19 mei gaan we 
hier voor zitten 

 

080504 Marco de Goede Doorgeven binnen 
gemeente dat de 
communicatie over 
bijv. de 
aanbesteding 
bermbeheer 

  



tegelijk met 
uitzetten naar 
media naar het 
betreffende 
dorpsteam moet. 

080505 Marco de Goede Snippergroen bij 
kervergroen in 
groenonderhoud 
laten meenemen 

  

080506 Marco de Goede Nakijken hoe het zit 
met het 
belnummer om 
klok te laten luiden 
bij begrafenissen 

  

 

 
Volgende vergadering:  

20 juni (wordt 21 juni) 30 km zone molendijk, bloembakken dorp, website/bereikbaarheid dorpsteam 
22 augustus   
3 oktober   
14 november   
19 december  
 


