
Notulen Dorpsteam Waarder d.d. 23 augustus 2016 
 
Aanwezig, Wilfred, Peter, Erik, Els, Bert, Joke (vz) en Jeannette (notulen) Vanaf 20.00u Thea en Kees 
Oskam namens gemeente 
Afwezig zonder bericht:  Ton, Sjaak  
 
Informeel  overleg:   
Wilfred verteld wat over zichzelf.  Hij woont op de molendijk, sinds 2014. Heeft door zijn werk ook 
contact met Rijkswaterstaat. We maken ook even een rondje langs de anderen. Joke legt kort uit wat 
het dorpsteam doet en inhoud. 
Wilfred wil graag een aantal keren meekijken en neemt dan een beslissing. 
 
Opening  
Joke opent de vergadering 
 
Notulen vorige vergadering: 
Doorgenomen en goedgekeurd 
Van de actielijst gehaald vanwege uitgevoerd: 

Thea Gat Oosteinde is nog niet gemaakt 
(was wel doorgegeven aan Thea 
door gemeente) 

Eerst koud afsfalt in 
gaten, in najaar met 
groot onderhoud 

Sjaak Spandoeken wij gaan naar school 
verwijderen 

 

gemeente Martin Luijk doorgeven dat de 
spandoeken ook weer weggehaald 
moeten worden na ophangen 

 

Gemeente Doorgeven aan theo verdoold dat 
de knotwilgen moeten worden 
geknipt, hangen te veel over over de 
wegen 

 

Gemeente Kijken naar onderhoud 
begraafplaats. Kees gaat dit zelf 
bekijken! 

Na hevige 
regenbuien, moet 
het nagelopen 
worden ivm 
wegspoelen. Ook 
graag publiceren 
voor de inwoners 

 
Bouwplannen Bernhard straat/maximalocatie: 
Het zijn 5 woningen, particuliere grond van Goudriaan Beheer (Annie Goudriaan). De eigenaar cq 
ontwikkelaar kan zelf een bouwplan indienen en is verantwoordelijk voor het risico dat hij loopt. 
Joke: de woningbouw verkoopt veel gezinshuizen die eerst huurhuizen waren. Kan er aangegeven 
worden dat er ook huurhuizen over moeten blijven voor gezinnen die willen huren. 
 
Snelheid Bernhardstraat: 
Een bewoner van de bernhardstraat heeft al drie keer naar de gemeente gebeld dat er te hard 
gereden wordt. Er is toegezegd dat men langskomt, maar er gebeurd niets. Graag nakijken hoe het 
met deze melding zit. 
Dit geld ook voor een melding over de buitenpaden, dat deze slecht verlicht wordt. 
 
 



Bijeenkomst Gemeente Beheerplan openbare ruimte: 
Joke kan met Gerrit (dorpsteam Driebruggen) dit voorbereiden met Karin. Bij voorkeur op dinsdag, 
woensdag of donderdag bij Joke op haar kantoor. 
We bekijken de foto’s.  

- Braakliggend terrein bij kerverland in centrum van Waarder 
- Dorpsplein zou komen2 
- Waarder bij binnenkomst_2 
- Nieuwe Nederlanders in kerverland hebben  eigen moestuintje_2 
-  

Mededeling Kees Oskam:   
De gemeente heeft een motie aangenomen: Er kunnen projecten aangedragen worden, die 
gerealiseerd kunnen worden. Het kunnen geen mega projecten zijn. Elk dorp kan hier iets voor 
aandragen. 
Vb. is een 30 km zone op het dorp en molendijk. 
We willen deze parkeren en het op de bijeenkomst van 8 oktober te melden. We zullen een 
aankondiging doen op de facebook pagina van “je bent een Waardenaar als”. Na de bijeenkomst 
zullen we ook hier melden dat er ideeën voor projecten aangedragen kunnen worden. 
 
Rondvraag: 
Peter: bij uitnodigen woningbouw aangeven wat we willen bespreken. 
Els: Nieuwerbrug heeft ons gemaild over een naam van de turborotonde.  We besluiten met elkaar 
dat we hier niets mee doen. 
Bert: het fietspad voor de boerderij van Bert vertoond nu wel hele grote hobbels. Erik gaat het 
melden via het meldpunt van de gemeente. 
Het braakliggende terrein van Ahles is niet gemaaid.  Kees gaat er achteraan. De volgende keer gaan 
we er bij het agendapunt dorpsplein nog verder over door. 

 
Actielijst 

1 Gemeente/Dorpsteam Nadenken over langere termijn 
oplossing voor snelheid Molendijk 

 

2 Joke Woningbouw uitnodigen voor ons 
overleg: Klinkerpad en lamp bij 
Kerverland laten maken, vervuiling 
van de ruimtes rondom huizen, etc. 

Uitnodigen voor 
september vragen of 
er nog huurhuizen 
over kunnen blijven 
voor gezinnen.  Hoe 
om te gaan met 
verpaupering 
rondom huurhuizen  
 

3 Ton Piet de koning vragen een offerte te 
maken voor verplaatsen beeld 

Piet brengt offerte 
uit 

4 Thea Navragen of dorpsteam bushokje 
aan mag pakken 

Afwachten wat 
afspraak met 
reclamebureau 
oplevert. Kees vraagt 
op 24-8 aan 
verkeercie of hokje 
bij kastelein naar 
waarder kan 

5 Gemeente Terugkoppeling over speeltuin Speeltoestellen w 



Alexanderstraat, als overleg binnen 
gemeente is geweest 

orden verplaatst, 
tafeltennistafel  na 
uitslag enquete.  
grond verkoop is na 
uitkomst hoekhuis, 
etc 

6 Gemeente/Joke  Na mail Joke over snelheid 
bernhardstraat, kijkt Thea de 
meldingen na  

  

 
 
Volgende vergadering:  
27 september (speeltuin alexanderstraat, trilingen dorp/dorpsplein, verkeerssituatie 
molendijk/woningbouwvereniging)  
8 november :(datums vergaderingen volgend jaar vaststellen/ ideeën over opzet projectje 
gefinancierd door gemeente doornemen) 

10 januari: oliewinning Oosteinde 

14 februari  
28 maart  
9 mei  
20 juni  
22 augustus  
3 oktober  
14 november  
19 december  

 
 


