
Notulen Dorpsteam Waarder d.d 10 januari 2017 
 
Aanwezig:   Joke (vz), Els, Ton, Erik, Tineke, Thea (gemeente), Ron (agendapunt 6),Jeannette 
(notulen) 
Afwezig:  Sjaak, Peter, Wilfred, Bert, Kees Oskam 
 
Informeel: Kennismakingsrondje voor Tineke van Veen. Wonend in Bernhardstraat. Er is een 
ingezonden brief van Peter waarin hij te kennen geeft te stoppen met het dorpsteam. Ton neemt 
afscheid en Wilfred neemt het penningmeesterschap over.  
 
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken/mededelingen 
4. Behandeling actielijst 
5. Financiën 
6. Bruggen Westeinde (in aanwezigheid Ron Sluijs) 
7. 30 km zone molendijk 
8. Trillingen dorp 
9. Oliewinning Oosteinde 
10. Dorpsraad overleg terugkoppeling 
11. Vergaderdata ivm nieuwe leden 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

Opening voorzitter:  
Joke opent om 20.00u de vergadering 
 
Notulen vorige keer:  
Notulen zijn doorgenomen en goedgekeurd 
 
Ingekomen stukken:  
Er is een brief binnengekomen van de bewoners van de clausstraat/bernhardstraat over de bocht van 
de julianastraat-julianahof-clausstraat. 
De brief nemen we ter kennis aan. Jeannette scant de brief en slaat hem op in de dropboxmap. Ze 
stuurt ook een reactie dat we de brief ter kennis aannemen. 
 
Mail Jan de Groot, die we meenemen bij agendapunt 6. 
 
Behandeling actielijst:  

Afgeronde acties: 

1 Thea Navragen of dorpsteam bushokje 
aan mag pakken 

We hebben een 
vervangend 
bushokje 
gekregen. 
Afgehandeld. 

6 Thea Zoekt uit hoe het zit met de AED 
per dorp, of de gemeente hierin 
iets kan betekenen 

De gemeente stimuleert 
de AED's wel, maar 
financiert dit nog niet. 
Het dorpsteam betaald 



dus voorlopig het 
onderhoud van de AED 
bij School. De PLUS doet 
dit voor de AED bij de 
PLUS. Jeannette stuurt 
een mail naar de EHBO 
dat de nota voortaan 
naar het dorpsteam mag 

7 Jeannette Bloemetje brengen bij Coby en 
bon naar Ton sturen 

gebeurd 

12 Thea Zoekt uit hoe het zit met de AED 
per dorp, of de gemeente hierin 
iets kan betekenen 

Staat dubbel er in 

13 Jeannette Mailadressen dorpbewoners 
mailen naar Thea 

gebeurd 

14 Jeannette Datumprikker uit doen voor 
etentje 

gebeurd 

15 Joke Rekening gebruik school naar Ton 
sturen 

gebeurd 

17 Thea Aandacht vragen bij gemeente 
voor fietspad ter hoogte van 
groendijck 59A, boomwortels !! 

Opgelost 

 
Financiën:  
Ton heeft 2016 afgesloten en draagt de financiën over aan Wilfred. Bij afwezigheid van Wilfred 
neemt Jeannette dit even aan. Joke bedankt Ton voor zijn bewezen diensten 
 
30 km zone: 
De bedoeling in eerste instantie was om ter hoogte van nr12 een verhoging in de weg te maken, 
maar dit bleek niet haalbaar vanwege trilling gevaar. Nu wordt er nagedacht over 
snelheidsbeperkingen bij de ingang van het dorp vanaf de snelweg. Wij zouden eerder voor 
versmallingen zijn. Zodra de gemeente ideeën heeft, leggen ze ze aan ons voor 
 
Trillingen dorp: 
Mevr. Van Randeraad wordt geïnformeerd door de gemeente. Er worden nog meer boringen verricht 
want het idee is dat er wel wat in de fundering zit. We worden op de hoogte gehouden. Deze 
plaatsen we op de actielijst. 
 
Oliewinning Oosteinde: 
De gemeente heeft eind December een zienswijze ingediend. Momenteel staat de ontwikkeling stil 
tot medio 2017. In de structuurvisie wordt Papekop mogelijk aangewezen als boorlocatie. (dit is de 
locatie eind oosteinde, de gasbel zit onder het molenvliet) We worden op de hoogte gehouden. Deze 
plaatsen we op de actielijst. De bewoners van Oosteinde worden hier graag bij betrokken 
 
Nieuwe vergaderdatums: 
We plannen een aantal andere dagen voor dan de dinsdag. Jeannette werkt deze bij en licht Dick en 
Arjen in 
 
Bruggen Westeinde: 
Ron laat twee tekeningen zien. Er liggen nu twee duikers en er komen nu twee bruggen. Van allebei 
de varianten komt er 1 op het Westeinde. De leuning komt aan de zijkant van de brug om zo minder 



schade ter rijden. Wij vinden het een mooi en goed plan. De gemeente zorgt voor communicatie naar 
de bewoners van het Westeinde, dat dit het plan is na overleg met het dorpsteam. De tijdelijke 
bestrating, wordt nog een keer opnieuw gelegd vanwege mogelijke verzakking, dan komt er asfalt, 
maar dit een meerjarenplan. Ron stelt de brief op voor de bewoners en stuurt deze naar ons, na 
reactie van ons wordt deze verstuurd. We pleiten wel voor belijning ivm het voorkomen dat de berm 
kapot wordt gereden en dat het zicht beter is, want de verlichting is al wat minder en door de 
belijning wordt het zicht wel voor iedereen beter. Dit is een veiligheidsissue. 
 
Ron meld dat Stedin de houten palen gaat verwijderen op de Groendijck en dat ze kabels onderdoor 
gaan trekken. Ton vraagt aandacht om bij het trekken van kabels in de buitengebieden ook rekening 
te houden met het trekken van kabels voor de Rekam (internet) Ron geeft aan dat bewoners dit zelf 
moeten regelen. Als bewoner moet je een brief krijgen als er werkzaamheden plaats vinden en dan 
bij de Rekam vragen of deze gelijk mee wil met de bekabeling. De gemeente kan dit in het Nuts 
overleg meenemen. Thea neemt dit op met de betreffende persoon (Maurits). Bert kan navragen of 
de Groendijck al glasvezel heeft. 
 
Rondvraag: 
Tineke: er ligt veel grind op het fietspad van de molendijk naar Driebruggen, parallel aan de snelweg. 
Tineke gaat hier achteraan. 
Ze vind het leuk en komt de volgende keer weer. 
Ton: Er lag nog een melding van het groene licht (lantaarn) op de kruising tuurluur/oosteinde. Het is 
discutabel is of je er veel last van hebt, Ron kijkt nog even na of er al een reactie naar de melder is 
geweest.  
Er wordt glasvezel op het oosteinde gelegd tot de fam. Roos. Moeten we als dorpsteam hier nog wat 
mee? Voor de rest van de bewoners van het oosteinde? Ton pakt dit voor het Oosteinde op. 
Ton wil graag op de hoogte gehouden worden van de oliewinning en de onderdoorgang A12. 
Els: Heeft wat gelezen over een winterterras bij Rijngaarde. Dit punt neemt ze mee in de 
programmaraad van 24 januari.  
Het repair café is afgelopen vrijdag gestart. Erg leuk om te zien! 
 

Actielijst 

1 Gemeente Terugkoppeling over speeltuin 
Alexanderstraat 

Dit is in behandeling, de 
nutsbedrijven moeten 
nog wat doen en de 
kavels verdeeld, prijs 
berekend. Volop in 
bedrijf 

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

Blijft staan 

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

Blijft staan. Het project 
loopt vertraging op, is al 
bekend en mailt deze 
naar Thea 

4 Peter Wilfred toevoegen aan 
dorpsteammailadres en dropbox 

Gebeurd?? Joke vraagt 
dit na en nodigt Peter 
voor de volgende 
vergadering uit voor een 
afscheidsmoment 

5 Woningbouw Terugkoppeling over braakliggend Joke vraagt dit nabij de 



stuk voor Kerverland bezien vanaf 
Molendijk 

woningbouw 

6 Joke en Jeannette Interview houden met 
woningbouw voor KoR 

 

7 Dorpsteam Huurders benaderen om zitting te 
nemen in de huurdersvereniging. 
Joke vraagt eerst Leen Soeters 

 

8 Joke en Jeannette Stuk opstellen voor KoR over 
ideeën voor subsidiepotje voor 
openbare ruimte 

Na 30 januari 
bijeenkomst Huiskamer 
van Waarder over 
openbare ruimte 

9 Thea Zoekt uit hoe het zit met de 
kattenogen op de molendijk 

Thea steekt hier veel tijd 
in, ze hoopt dat dit nu 
binnenkort is opgelost 

10 Jeannette Brief parkeerprobleem scannen en 
opslaan en reactie naar bewoners 

Gebeurd 

11 Gemeente Ideeën 30 km zone voorleggen  

12 Gemeente Dorpsteam op de hoogte houden 
van ontwikkelingen trillingen dorp 

 

13 Gemeente Dorpsteam op de hoogte houden 
van ontwikkelingen oliewinning 
oosteinde 

 

14 Ron Sluijs Brief opstellen voor bewoners 
westeinde en voorleggen aan 
dorpsteam 

 

15 Thea Maurits vragen in nuts overleg 
melding te doen van betrekken 
Rekam bij bekabeling 
buitengebied Waarder 

 

16 Thea Onderzoeken van overlast grind 
op fietspad van molendijk naar 
driebruggen (paralel aan A12) 

 

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

 

18 Els Winterfair idee meenemen in 
programmaraad 24 januari 

 

 
Volgende vergadering:  
14 februari  (wordt 13 februari) 

28 maart (wordt 3 april) 

9 mei (word 8 mei) 

20 juni (wordt 21 juni) 

22 augustus   

3 oktober  

14 november  
19 december  


