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Notulen Dorpsteam Waarder 

Datum: 15 april 2014 

Locatie: PWA School 

 

 

Aanwezig:  Brenda Linssen, Els Kneppers, Sjaak Voorn,Coby van Eijk, Ton de  Koning, Leonne 
Dikmans 

Afwezig:  Mark de Vink, Joke Pater, Bert Hogendoorn 

 

1. Opening door de voorzitter 
De vergadering wordt om 19.45 geopend. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
De notulen worden goedgekeurd met als correctie dat Ton de Koning op 25 februari 2014 
niet aanwezig was. 
 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 
Zoals via de mail reeds toegelicht wordt onder dankzegging afscheid genomen van de 
secretaris Leonne Dikmans. Voor opvolging zal er een bericht op de site worden gezet en 
Jeanette van de Wetering en Peter van Leeuwen rechtstreeks worden gevraagd. 
 

4. Behandeling actielijst 

1. Patatkraam Waarder -  Bedrijventerrein definitief van de baan. Noodzaak tot verplaatsing 

dus urgent.  Wacht op interne gesprekken deze week. 

2. Dorpsschouw – de afspraak met de gemeente wacht op het nieuwe college. Voorstel een 

selectie te maken van 10 punten zodat de gemeente doelgericht ambtenaren kan 

meenemen. De aanwezigheid van de burgemeester en wethouder is een standaard gegeven 

3.Kerverland – Op 16 mei zal een start worden gemaakt met heien. Aandachtspunt blijft dat 

met de sloop van het oude Kerverland niet eerder zal plaatsvinden als dat de definitieve 

bestemming is bepaald.  

4.Aanduiding Waarder A12 – Sjaak ontvangt een krantenartikel over de plaatsing van borden 

voor de Oude Hollandse Waterlinie 

5. Website – Verzoek aan Bert Hogendoorn voor een fotoverslag van de boerenerfmarkt voor 

op de website. 

6. Banken speelplaats-  banken zijn geplaatst. Punt kan worden afgevoerd. 

7.Internetverbinding -  De problematiek van het Westeinde is grotendeels verholpen. Er zijn 

minder storingen maar nog niet alles is opgelost. Wat betreft het Oosteinde heeft Ton de 

Koning de offerte van de Rekam ontvangen De offerte wordt in grote lijnen besproken. Ton 

zal, als bewoner van het Oosteinde, een bijeenkomst voor de bewoners organiseren om de 

offerte te bespreken. Hierbij zal Brenda Linssen aanschuiven. Het Dorpsteam blijft hier 

zijdelings bij betrokken om druk op de onderhandelingen te leggen. 

8. BBW – De excuses zijn geaccepteerd en dit punt is formeel afgehandeld. 

9. Dit punt is door Brenda Linssen. Het gesprek met de opzichter heeft het volgende 

opgeleverd; de opzichter zal de posities controleren en bij een verschil van ½ tot 1 ½ meter 

zullen de lantaarnpalen worden verplaats. Helaas is dit in de Prinses Marijkestraat niet 

mogelijk. 
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10. Ronde tafelgesprek – Het wachten is op het gespreksverslag. 

Alle overige punten blijven onverminderd van kracht maar zijn niet inhoudelijke gewijzigd. 

 

5. Financiën 

Door de afwezigheid van de penningmeester zijn hierover geen mededelingen gedaan. 

6. Evaluatie functioneren dorpsteam 
De noodzaak voor bespreken van dit punt is achterhaald en zal van de agenda worden 
gehaald. Er wordt echter wel een dringend verzoek gedaan aan alle teamleden om de 
vergaderagenda in acht te nemen en zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de vergaderingen. 
Het is helaas nog niet vaak voorgekomen dat het voltallige wijkteam aanwezig is waardoor er 
weinig concreet overleg mogelijk is. 
 

7. Parkeerbeleid/verkeersregels 
Wacht op het beoordelen van de concept enquête.  
 

8. Rondvraag 
Ton de Koning vraagt of  verbinding van het Oosteinde met de nieuw aan te leggen 
parallelweg van de A12 intact blijft en of deze weg dan ook door het agrarische verkeer 
bereden mag worden.  De wijkregisseur zal dit voorleggen aan Peter Koot van de Gemeente 
en hem uitnodigen voor de volgende vergadering op 3 juni. 
 
Er wordt een extra vergadering ingelast op dinsdag 20 mei teneinde nieuwe teamleden te 
introduceren en de werkwijze van het dorpsteam te bespreken. 
 

9. Afsluiting 

21.45 uur 

 

 

Namens het dorpsteam 

Leonne Dikmans  

Oud Secretaris. 


