
Notulen Dorpsteam Waarder d.d  
 
Aanwezig:   Wilfred, Erik, Els, Sjaak, Arjen, Tineke, Bert, Sjaak, Dick, Joke (vz), Jeannette (notulist) 
Afwezig:  Thea en Kees (gemeente) 
 
Informeel: Voorstelrondje voor de nieuwe leden 
 
Opening voorzitter: Joke opent de vergadering om 19.30u aangezien de gemeente vandaag niet 
aanwezig is, beginnen we gelijk 
 
Notulen vorige keer: 
Internet buitengebieden: we hebben de tekst van Thea gelezen, we geven hier nog wat extra 
aandacht aan door een A4 met deze tekst en nog een aanvulling van het initiatief van het Oosteinde 
aan toe te voegen. Arjen maakt het A4-tje, Jeannette zorgt dat deze verspreid wordt. 
De brief over het parkeerprobleem bij de Julianastraat/clausstraat is ontvangen en in behandeling bij 
de gemeente. We blijven dit volgen 
De hobbel in de weg naar Nieuwerbrug is de fundering van een oud gemaal. Er zijn nu 
waarschuwingsborden geplaatst. Jeannette zoekt contact met het dorpsteam van Nieuwerbrug hoe 
we hier nog verder actie in kunnen ondernemen. 
Als er nog lampen of armaturen op het Westeinde kapot zijn, dan hoort de gemeente dit graag. 
Tineke houd het in de gaten als ze er in donker fietst. 
Notulen zijn doorgenomen, er zijn verder geen aanvullingen 
 
Ingekomen stukken: Mail SAM (21 februari bijeenkomst) hier gaat Els naar toe 
Mails Thea 
Mail Berthe Verheul: aangeven dat we de mail ter kennisgeving hebben aangenomen. 
Mail Mia Aartsen: mail terugsturen dat we de mail ontvangen hebben en dat we dat punt hebben 
aangegeven om de smiley op te hangen om de snelheid te meten. Navragen bij Thea wanneer deze 
smiley geplaatst wordt. 
 
Behandeling actielijst:  
Punt 7, 8 en 10 gaan van de actielijst. De rest blijft staan. 
 

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

 Joke heeft een aantal 
mensen gevraagd, er 
is geen interesse 

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

Gebeurd 

10 Jeannette Brief parkeerprobleem 
scannen en opslaan en 
reactie naar bewoners 

Gebeurd 

 
 
Financiën:  
Op dit moment is er niets te melden 
 



Motie4: 
Er zijn afgelopen maandag een aantal ideeën aangedragen: 
Dorpsplein (muziektent, bankjes) 
Centraal punt bij maximalocatie bijv. vlonder bij kerverwetering, jeu de boule baan (Erik/Wilfred) 
Skeeler annex ijsbaan (Frank/Sjaak, Jeannette vraagt info op bij gemeente over dat stuk land) 
Graffiti op viaduct A12 
Bloembakken op dorp 
Hobby mogelijkheden voor jeugd 
 
Er worden twee punten uitgewerkt en de volgende vergadering komt dit terug 
 
Bemensing dorpsteam en taakverdeling: 
Joke geeft aan dat we nu met meer mensen zijn en dat we de taken wellicht opnieuw kunnen 
verdelen. Jeannette maakt een overzicht wat nu de taken zijn, wie wat doet. Dan gaan we dit de 
volgende vergadering bespreken. 
 
Mededelingen/Rondvraag: 
Frank: bankje op molendijk staat er nog, maar paadje er naar toe is weg. Laten we dit meenemen als 
we het over de 30 km zone hebben. 
Erik: bankje op het kerkelaantje is heel sterk. Dit moet ingediend worden bij het Meldpunt (Erik) 
Repair café, de tweede editie is niet doorgegaan, maar Els houd dit in de gaten, dat het weer 
doorgang gaat vinden. 
Tineke: Waarom hangen er niet door het hele dorp van die ringen voor de plastic zakken?  Antw: is 
geen idee, Tineke meld dit bij de gemeente via het meldpunt. Ook lukt het downloaden van de 
afvalkalender niet, Joke kijkt met haar mee 
Els: zou het een mooi idee zijn, om als we nog geen ijsbaan hebben, als gebaar vanuit het dorpsteam 
een tijdelijke ijsbaan te schenken die bijv. Door de ijsvereniging uit Driebruggen wordt 
onderhouden/bemand? Dit houden we warm. 
Bert: had via de mail wat vragen gesteld. Jeannette heeft deze doorgestuurd naar Thea. Het ging 
over invalideplaatsen (er zijn 5 vergunningen, maar er zijn maar 2 plaatsen) Dit wordt uitgezocht. 
Er was een iniatiatief om met een busje vanuit driebruggen naar het hofpoort te rijden, is dit ook 
voor Waarder? Antw. Er was te weinig animo en dit iniatiatief is al weer gestopt. 
Thea: De bakkerswinkel komt in de verkoop. 
Er staat op de website een link https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/gladheidbestrijding over 
de gladheidbestrijding.Als er klachten zijn hierover deze graag melden bij het meldpunt Openbare 
Ruimte. 
Oversteek Zebra: Momenteel is nog niet duidelijk of/wanneer en een nieuw plateau wordt 
aangebracht.Als dit werk uitgevoerd wordt zal de Zebra in Thermoplast worden aangebracht. 
Als het niet door gaat of te lang gaat duren worden de strepen eerst onder garantie hersteld. 
Jeannette: Vanuit de bijeenkomst leefbaarheid met de gemeente is aangegeven dat de bak 
strooizout bij de maximalocatie niet goed staat, wordt doorgegeven aan de gemeente. 
 

Huidige 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 

Dick zoekt uit hoe 
dit zit 

3 april 2017 

https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/gladheidbestrijding


via 
ondernemingsfonds  

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

Blijft staan. Het 
project loopt 
vertraging op. 

 

021404  Peter  Wilfred toevoegen 
aan 
dorpsteammailadres 
en dropbox 

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

3 april 2017 

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 

021409  Thea  Zoekt uit hoe het zit 
met de kattenogen 
op de molendijk  

Worden binnenkort 
geplaatst, volgende 
vergadering 
checken of dit 
gebeurd is 

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  

 Nieuwe meting 
heeft beton 
aangetoond en 
geen kabels, etc. 
Wordt weer verder 
bekeken 

 

0214013  Gemeente  Dorpsteam op de 
hoogte houden van 
ontwikkelingen 
oliewinning 
oosteinde  

 Nog geen nieuwe 
ontwikkelingen 

 

0214014  Ron Sluijs  Brief opstellen voor 
bewoners westeinde 
en voorleggen aan 
dorpsteam  

 Nog niet 
ontvangen, Thea 
bevragen waar deze 
blijft 

3 april 2017 

0214015  Thea  Maurits vragen in 
nuts overleg melding 
te doen van 
betrekken Rekam bij 
bekabeling 
buitengebied 

Nieuwe melding 
vanuit Thea, we 
stellen een stuk op 
(Arjen) en laten die 
in het buitengebied 
bezorgen 

3 april 2017 



Waarder  

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 

0214017  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 

0214018  Els  Winterfair idee 
meenemen in 
programmaraad 24 
januari  

 Els was verhinderd 
en neemt dit nog op 

3 april 2017 

021419 Arjen A4 internet maken 
voor buitengebied 

Jeannette zorgt dat 
deze verspreid 
wordt 

3 april 2017 

021420 Jeannette Contact leggen met 
dorpsteam 
Nieuwerbrug over 
hobbel in weg 

 3 april 2017 

021421 Tineke Lampen checken op 
Westeinde 

 3 april 2017 

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

 3 april 2017 

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

Jeannette vraagt bij 
gemeente na wat 
de ondergrond is, 
etc 

3 april 2017 

021424 Jeannette Overzicht maken 
taken en wie nu wat 
doet 

 3 april 2017 

021425 Erik Bankje kerkelaantje 
bij meldpunt 
gemeente indienen 

 3 april 2017 

021426 Tineke Afvalzakringen 
melden via meldpunt 
gemeente 

 3 april 2017 

021427 Jeannette Doorgeven aan 
gemeente 
verplaatsen zoutbak 
maximalocatie 

 3 april 2017 



 

 
Volgende vergadering:  

3 april(motie 4) 

8 mei  

21 juni 

22 augustus   

3 oktober   

14 november   

19 december  
  
 


