
Notulen Dorpsteam
Datum: 14 mei 2013
Locatie: PWA School

Aanwezig:  Bert Hogendoorn, Brenda Linssen, Coby van Eijk, Els Kneppers,  Joke Pater, Leonne
Dikmans, Sjaak Voorn, Ton de Koning, Mark de Vink

Afwezig: geen

1. Opening door de voorzitter
19.40 uur

2. Notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd met de opmerking om bladnummers toe te voegen om de 
leesbaarheid te vergroten.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
- Marlo Vuyk formeel ziek, informeel per direct op non actief gezet.
-  Behoud patatkraam Waarder.  Els en Leonne pakken dit project op.
- Straatverlichting Groendijck laat te wensen over. Bert en Ton pakken dit project op

Tevens zullen zij aandacht besteden aan de afgraving en bijwerken van de bermen. Bij
wateroverlast stroomt het water naar de weg in plaats van naar de berm. Ook de 
snelheidsbeperking blijft zorgen baren.

-      Door de brief van de Cyclus waar de vuilcontainers moeten worden aangeboden blijkt
dat de straataanduidingen slecht en soms zelfs niet aanwezig zijn. 
Sjaak en Coby gaan dit inventarissen en pakken dit project op.

4. Behandeling actielijst
1. Trapveld - afgehandeld
2. Rooster marktkraam – afgehandeld
3. Informatie werkzaamheden Kerverland – blijft van kracht
4. Plaatsaanduiding Waarder op snelweg -  Marlo Vuyk (mail 24 april) zou hierop 

terugkomen maar dit is helaas nog niet gebeurd en zal dus ook niet meer gebeuren. Brenda
zal dit met de plaatsvervanger van Marlo opnemen. Punt blijft nog op de actielijst staan. 

5. Bijhouden website, flyer – blijft van kracht
6. Internetverbinding Oost - en Westeinde  - Ton heeft een enquêteformulier verspreidt en is 

nog aan het inventariseren. 
7. Integraal beleidsplan  - Mark en Brenda hebben zich inmiddels ingelezen en gaan naar de 

bijeenkomst. Zij zullen de actiepunten die zijn binnengekomen op Koninginnedag direct 
meenemen. Dit zijn m.n. de realisering van het dorpsplein en terugplaatsing van de bomen 
op de parkeerplaats voor de Plus.

8. Openen ING rekening – wacht nog op gemeente
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5.  Evaluatie trapveldje
Project is inmiddels afgerond. Joke en Brenda zullen een persbericht opstellen, de gemaakte 
foto toevoegen, naar de pers sturen en op de site plaatsen.

6. Evaluatie Koninginnedag
Opkomst was zeer gering. Doel naamsbekendheid krijgen is bereikt. Verdere acties hierop zijn
overbodig.

7. Financiën
De opening van de rekening is problematischer dan verwacht. De gemeente zal hierin gaan 
bemiddelen.

8. Website/mailadressen
Mark zal naar de individuele teamleden gaan voor de activering van de email adressen. Om de
juiste koers te bevaren voor de website zal er op 25 juni om 19.30 uur een brainstormsessie 
zijn.

9. Integraal beleidsplan
Informatieavond volgt nog.

10. Datum volgende vergadering
Volgende vergadering 16 september om 19.30 in de PWA school. 

11. Rondvraag
Geen opmerkingen

12. Sluiting
21.45 uur
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