
Notulen Dorpsteam Waarder d.d. 14-4-2015 
 
Aanwezig, Brenda (vz) en Jeannette (notulen), Els,  Coby, Sjaak, Peter, Thea en Dhr. Oskam (vanuit 
gemeente) 
Afwezig met bericht:  Ton, Joke, Bert 
 

Opening door de voorzitter 
Brenda opent om 19.35u de vergadering. Om 20u sluit de gemeente aan. 
 
Notulen 3 maart 2015 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen 
 
Ingekomen stukken/mededelingen 
Er zijn mails gekomen over de vliegroute, de oliewinning. Deze punten komen terug op de 
agenda of in de actielijst. 
 
Joke en Brenda zijn bij de woningbouwvereniging geweest. We zouden het goed vinden als 
we in ons maandelijkse stukje voor de KoR wat schrijven over hoe het zit met urgentie etc 
voor woningzoekenden. Het zou ook goed zijn om dan een oproep te doen of er iemand is 
die de oliewinning volgt en hier graag info/zijn mening wil geven aan buitenstaanders. 
 
Behandeling actielijst 

 Marian van het sociaal team is bij Brenda geweest. De bedoeling is dat ze ons vragen 
voorleggen waar wij mogelijk een antwoord op kunnen geven. Dus we hoeven zelf 
niets te doen. 

 Brenda heeft een bloemetje bij Mark gebracht. Ze heeft de domeingegevens van de 
website gehad, maar het kost haar een middag om alles opnieuw in te richten. Dan 
zijn we ook even uit de lucht. Dit communiceert ze met de gemeente en het 
dorpsteam als ze dit gaat doen 

 De Enquete is verspreid. Coby geeft aan dat ze het wel veel vragen vind. Er lijken wel 
veel formulieren te worden ingeleverd. 

 We spreken af dat we voor bepaalde onderwerpen een aanspreekpunt kiezen. Dit is 
degene die het onderwerp levendig houd binnen het dorpsteam 

 Brenda wordt aanspreekpunt voor de vliegroute, Sjaak voor de geluidswal A12. Dhr. 
Oskam licht nog toe dat er een zaak bij de rechtbank ligt voor het geopend houden 
van de spitsstrook op de A12. Dit ivm de fijnstof en het geluid. Voor de geluidswal is 
de gemeente een antwoord aan het voorbereiden 

 Peter Koot is met het kruispunt Tuurluur/Oosteinde bezig. Theo vraagt na wat de 
status is 

 De gemeente is in gesprek met de Fa de Koning voor het onderhoud van de 
begraafplaats. Ze hebben oog voor de korte lijn ondernemer-Waarder. De verlichting 
op de parkeerplaats is uitgezet. 

 Ron Sluis en Peter de Jong zijn bezig met de verlichting op de Groendijk. Dit item 
staat dus nog open. 

 Het bord naar voren halen over de zakpaal zou al gebeurd moeten zijn. Hier kijken we 
allemaal even naar. In de volgende verkeerscommissie staat het stopbord bij de 
laatste twee huizen op de agenda. (begin Mei) 



 In de lente begint de aannemer met de gemeente samen om het veld bij de 
tennisbaan af te graven, de boom te verwijderen, etc. Thea vraagt even na wat de 
planning is, ivm de huttenbouw die daar de afgelopen twee jaar plaats vond. 

 De hekken bij het kerkelaantje zijn nog niet weg. Er was Thea verteld dat dit wel het 
geval was. Sjaak heeft vanmiddag nog gecontroleerd en ze stonden er nog. Thea 
neemt dit intern op. 

 
Financiën 
Ton is afwezig,  om dit punt te behandelen, maar we verwachten geen schokkende 
mededelingen 
 
Binnentuin maximalocatie 
Dit komt de volgende vergadering op de agenda 
 
Situatie bij de A12, bijeenkomst in Custwijc 
Er is overleg geweest met de projectleider van de provincie en Peter Koot van de gemeente. 
Het dorpsteam Driebruggen en Waarder was hierbij aanwezig. Belangrijk punt is dat het 
fietspad maar 1.20 mtr wordt. Dit baart ons wel zorgen. Hier moet tweebaans fietsverkeer 
overheen. We geven als dorpsteam aan dat we dit graag onder de aandacht van onze 
dorpsgenoten zouden willen brengen, want we verwachten echt ernstige ongelukken in de 
toekomst. Dhr.Oskam geeft aan dat hij dit punt graag mee terug wil nemen naar de 
verkeerscommissie om hier aandacht aan te besteden. Dit wordt dan naar ons 
teruggekoppeld. Wij denken vast na welke acties wij uit kunnen zetten. We kunnen het 
dorpsteam van Nieuwerbrug hierbij betrekken. 
 
Opzet A4 convenant 
Deze komt de volgende keer op de agenda 
 
Oliewinning 
Er is een mail gekomen over de oliewinning vanuit de gemeente. Er is op 22 april een 
bijeenkomst in Woerden. Thea stuurt gegeven op waar en hoe laat het is (is gebeurd) Coby 
en Peter gaan naar de bijeenkomst en vragen of Ton mee gaat. Jeannette vraagt of Wim een 
stukje hierover kan laten schrijven in de KoR. (is gebeurd) 
 
Rondvraag 
Sjaak geeft aan dat de voorlichtingsavond over BAS (Bewust Afval Scheiden) erg goed was.  
Hij heeft daar nogmaals aangegeven dat de gemeente moet letten op de afvalbakken die her 
en der staan en straks gebruikt kunnen worden door inwoners om hun afval in te gooien. 
Er wordt aangegeven dat de speeltuin bij de Alexanderstraat (achter de garageboxen) 
vervuild raakt en door hangjongeren wordt gebruikt. De speelattributen zouden verplaats 
kunnen worden naar het grasveld erachter waar al een speeltuintje is gecreeerd. Thea 
neemt dit op met de betrokkenen. 
 
Sluiting 

Brenda sluit om half tien de vergadering 

 



Actielijst 

Doorlopend Joke Verzameld doorlopend de informatie 
over de werkzaamheden rond  
Kerverland 

 

 Brenda Bijhouden website  

 Allen Bij nieuwe informatie actiepunt ,kort 
digitaal verslag voor publicatie op de 
website 

 

 Els Gemeente katern in plaatselijke 
kranten doorlezen voor 
dorpsteampunten 

 

1 Gemeente Dorpsteam op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen betreffende de 
vliegroutes 

Brenda is 
aanspreekpunt voor 
dit item 

2 Gemeente Dorpsteam op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen van de geluidswal 
A12 (belangrijkste: zorgen dat Waarder 
niet wordt vergeten!) 

Sjaak is aanspreekpunt 
voor dit item 

3 Gemeente Actie uitzetten rondom het kruispunt 
Tuurluur/Oosteinde 

Thea vraagt status na 
bij Peter Koot 

4 Gemeente Betrekken dorpsteam bij gesprekken 
over verlichting Groendijk 

 

5 Gemeente Oplossing zoeken voor bewoners 
Oosteinde 66 en 68. Voorstel 
dorpsteam hierin overwegen 

Stopbord: verkeercie 
begin Mei. Is het bord 
naar voren geplaatst? 

6 Gemeente Dorpsteam op de hoogte houden van 
ontwikkelingen Park bij tennisbaan 

Thea vraagt status na 
ivm huttenbouw  

7 Joke Contact onderhouden met EHBO 
vereniging rondom AED 

 

8 Gemeente Hekken kerkelaantje weghalen Thea geeft door dat ze 
nog niet weg zijn 

9 Joke/Brenda Uitzoeken of geld 900 jaar Waarder 
ingezet wordt voor binnentuin 
Maximalocatie 

 

10 Joke Contact opnemen met Dhr. Van Haaften 
over concept huisvestingsverordening 

 

11 Brenda Uitzoeken waar mails blijven (in 
domein) die niet aankomen 

Brenda gaat een 
middag zitten om dit 
te regelen 

12 Joke Opzet A4 ipv convenant opstellen  

13 Brenda/Jeannette Ondertekenen A4 dorpsteam Waarder  

14 Jeannette Opsturen A4 naar Thea  

15 Peter Mail naar de gemeente over 
wateroverlast kruispunt molendijk-dorp 

 

16 Joke Stuk opstellen voor KoR voor nieuwe 
leden 

 

17 Coby/Brenda Melden bij gemeente over afval bij op- 
en afrit en vervallen bushokje 
kerverland 

 



18 Jeannette Dorpsteam Nieuwerbrug informeren 
over fietspad bij A12 

 

19 Gemeente Thea gaat achter verplaatsen 
speeltoestellen Alexander straat aan 

 

 
Datums volgende vergaderingen: 
26 Mei 
30 Juni 
11 Augustus 
22 September 
3 November 
15 December 
 


