
Notulen Dorpsteam Waarder d.d. 26-05-2015 
 
Aanwezig, Brenda (vz), Ton, Peter, Els (wat later) Coby, Sjaak, Bert en Jeannette (notulen) Wethouder 
Kromwijk, Marlo Vuijk (namens gemeente) 
Afwezig met bericht:  Joke 
 
Opening  
Brenda opent de vergadering 
 
Notulen vorige vergadering: 
Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd 
 
Ingekomen stukken:  
Brenda: heeft een mail gehad van Bert Dikmans over een zitje bij de patatkar. Er is ons ter ore 
gekomen dat een zitje niet mag vanuit de standplaatsvergunning. Een picknickset mag wel geplaatst 
worden voor fietsers en wandelaars die voorbij komen. Theo Verdoold reageert elke keer niet op de 
mail hierover, maar er is ook nog een optie om de picknickset vanaf de noordkant van de A12 te 
verplaatsen daar naartoe. 
Jeannette mailt nog een keer naar Oskam, met een cc naar Thea dat dit item niet opschiet. 
 
Wethouder Kromwijk en Marlo Vuijk komen binnen. We doen een voorstelrondje. 
 
Actielijst vorige notulen: 

1. Vliegroute, er is info binnen gekomen. De route lijkt niet over Waarder te gaan. Het is nog in 
behandeling 

2. Geluidswal, hier is geen info over gekomen. Sjaak stelt voor om een proef te doen van een 
geluidswal van een meter hoog bij Waarder. Dit om te kijken of het werkt. Wethouder 
Kromwijk neemt dit mee, hij vind het wel een leuk iniatief. 

3. Kruispunt Tuurluur, we zijn weer terug bij af. Thea heeft aangegeven dat spiegels niet 
kunnen vanuit de gemeente. Wethouder Kromwijk neemt het mee terug naar B&W 

4. Verlichting Groendijk, Thea heeft gevraagd om een naam om mee te denken. Jeannette geeft 
door dat Bert hiervoor benaderd kan worden. We willen graag voldoende verlichting dat het 
veilig aandoet, maar we willen hier geen groen voor opofferen. 

5. Oosteinde 66-68, er is op het kruispunt een bord bij geplaatst.  Er moet nog een 
terugkoppeling komen van de uitkomst uit de verkeerscie over het stopbord bij deze huizen. 
Actie gemeente. 

6. Ontwikkelingen veld bij tennisbaan, we hebben een mail gehad dat er werkzaamheden plaats 
zouden vinden. Dit is gebeurd. Er is nu gras gezaaid, er is gecommuniceerd dat er dus nu 
geen huttenbouw plaats kan vinden. Bert is in gesprek met de speeltuinvereniging om zijn 
terrein beschikbaar te stellen. We vragen ons af of er straks nog nieuwe bomen worden 
geplant.  Dit wordt nagevraagd door de gemeente. 

7. Contact onderhouden met EHBO, dit punt staat nog open 
8. Hekken kerkelaantje, van de drie hekken zijn er nu twee weggehaald. Er moet dus nog 1 hek 

weg aan de kant van het westeinde. Marlo speelt dit door naar Thea. Tegelijk speelt er dat er 
weinig tot geen reactie komt op meldingen die worden gedaan. Sjaak heeft drie mails 
gestuurd waar niet adequaat op gereageerd wordt.  Sjaak geeft aan om welke items het gaat. 
Marlo neemt dit mee. Er wordt wel aangegeven dat het beter is om het via de website te 
doen. Het is interessant om te kijken of de afhandeling dan beter gaat. 

9. Geld 900 jaar Waarder, de penningmeester van 900 jaar Waarder kijkt wat er nog voor 
bedrag staat op de rekening van de jubileumcommissie. Binnen de gemeente zou ook nog 



geld hiervoor moeten zijn. Brenda gaat hier achteraan. Brenda neemt contact op met de 
woningbouwvereniging, om te kijken wie de binnentuin inricht, etc. 

10. Contact dhr. v.Haaften,  morgen is dhr. v. Haaften in de gemeenteraad. In deze 
huisvestingverordening is de uiterste rek genomen zodat inwoners uit het dorp voorrang 
hebben op huizen die vrij  komen.  Brenda vraagt gelijk na hoe het zit met het kerverland. De 
inwoners hebben nl. een brief gehad dat dit stuk blijft staan en weer bewoond gaat worden. 

11. Domein, Brenda prikt nog een datum. 
12,13,14 Convenant, dit item staat nog steeds. Brenda neemt contact op met Joke hierover. 
15. Wateroverlast kruispunt dorp/molendijk, er is gemaild dat dit meegenomen wordt in het  

gehele project 
16. Stuk opstellen voor KoR voor nieuwe leden. Sjaak maakt een opzet, deze mailt hij naar 

Jeannette die hem doorzet naar de KoR. 
17. Coby heeft een mail gehad van de gemeente, dat ze het doorgegeven hebben aan 

rijkswaterstaat (afval afrit). Brenda heeft het bushokje vandaag gemeld. 
18. informeren dorpsteam nieuwerbrug, Jeannette heeft ze gemaild. Ze nemen het mee binnen 

hun team, want ze waren er nog niet mee bezig geweest. Wethouder Kromwijk geeft aan dat 
ze vorige week in Nieuwerbrug zijn geweest bij het teamoverleg en tekeningen hebben 
bekeken.  We vragen ons af waarom het zo lang duurt voordat de tekeningen met 
afmetingen komen. De gemeente gaat hier achteraan. 

19. Verplaatsen speeltoestellen Alexanderstraat, Jeannette geeft aan dat de speeltuinvereniging  
van het speeltuintje af wil. De buren op de hoek willen het stuk eventueel huren/kopen. De 
speeltoestellen zouden we kunnen doneren. De gemeente zoekt uit hoe dit zit en komt er op 
terug. 

 
Een item wat op de actielijst moet komen/blijven staan, is het bord met Waarder er op, op de 
A12 ! Wethouder Oskam  
 
Rondvraag: 
Els: vond het een zinvolle vergadering 
Bert: bedankt voor het medeleven.  Hoe staat het met het perceel naast de parkeerplaats van 
Ahles? Zijn er al plannen voor de nieuwbouw van de huizen? Marlo vraagt dit na. Hoe staat het 
met de inrichting van het dorp? Bij het zebrapad gebeuren nog veel ongelukken. Zijn er nog 
betere oplossingen te bedenken voor dit oversteekpunt? 
Ook de flitspalen werken niet meer, dit zijn oude palen, die werken niet meer. Is hier nog iets 
voor te bedenken. 
Ton: het beheer van de begraafplaats en het beheer van de aula aldaar. We zijn niet 
geïnformeerd over de uitkomsten hiervan, maar het lijkt al beklonken te zijn dat de firma de 
Koning het beheer/verzorging van de begraafplaats niet meer mag doen en dat de laatste eer het 
beheer van de aula gaat doen. We missen hierin de betrokkenheid van ons dorpsteam. Het 
frustreert ons dat er dus tegen onze adviezen in beslissingen worden genomen die ons dorp niet 
ten goede komen.  Wethouder Kromwijk neemt dit mee terug. 
Brenda: Stopt per 1 september met het dorpsteam.  
 

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 

Wethouder Kromwijk 
neemt dit meer naar 
B&W 

4 Gemeente Betrekken dorpsteam bij gesprekken 
over verlichting Groendijk 

Thea: Bert 
Hogendoorn is 
hiervoor het 
aanspreekpunt 

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

Uitkomst verkeercie 
over stopbord. Actie 
gemeente 

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

Worden er nog 
nieuwe bomen 
geplant? Actie 
gemeente  

7 Joke Contact onderhouden met EHBO 
vereniging rondom AED 

 

8 Gemeente Hekken kerkelaantje weghalen Thea: er staat er nog 
1, dan zijn ze weg! 

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 

Is op 27-5 in de 
gemeenteraad 

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 Sjaak Stuk opstellen voor KoR voor nieuwe 
leden 

 

16 Gemeente Speeltuin alexanderstraat Gemeente kijkt hoe dit 
zit 

17 Gemeente Perceel op dorp naast parkeerplaats 
plus 

Marlo vraagt het na, 
het is de grond van 
Ahles, er zouden twe 
huizen gebouwd gaan 
worden 

18 Gemeente Oversteekplaats bij plus en flitspalen op 
het dorp. De situatie blijft onveilig 

Gemeente kijkt wat er 
voor alternatieven zijn 



19 Gemeente Beheer begraafplaats en aula Terugkoppeling wat 
het nu geworden is, 
welke belangen er 
speelden, zodat wij dit 
kunnen 
communiceren met 
ons dorp 

20 Gemeente Situatie A12 (rotondes, fietspad en bord 
Waarder op de snelweg) 

Zo snel mogelijk 
tekeningen 
verspreiden door dhr 
Koot, we wachten al 
maanden op de juiste 
maten. Dit willen we 
communiceren met 
onze inwoners 

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

 


