
Notulen Dorpsteam Waarder d.d 28 juni 2016 
 
Aanwezig:  Peter, Erik, Jan Barend (pnt website), Ton, Els, Sjaak, Bert, Joke (vz), Jeannette (notulen) 
 
Website: Jan Barend vertelt wat over de website en wat je er mee kan. We geven aan dat we het 
menu veel kleiner willen hebben. We dragen nu aan: notulen, nieuws, agenda, links. Graag al het 
oude nieuws onder een knop archief.  
Jbdenouden@filternet.nl 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trillingen dorp/dorpsplein 
In aanwezigheid van de dorpsbewoners wordt dit onderwerp besproken 
 
Aanwezig namens het dorp: Dhr&Mevr Bik, Dhr&mevr Zijlstra, Mevr. v Dijk, Mevr. v. Randeraad, Dhr 
Hogendoorn, Dhr Belo, Dhr Bieleman, Dhr Kwakkel, mevr Aalberts  
Aanwezig namens het dorpsteam: Joke Pater, Ton de Koning, Peter van Leeuwen, Erik Bos, Els 
Kneppers, Bert Hogendoorn, Sjaak Voorn, Jeannette van de Wetering (notulen) 
Aanwezig namens de gemeente: Kees Oskam (wethouder), Thea Westland (contactpersoon 
dorpsteam-gemeente) 
 
Trillingen Dorp: 
Mevr. van Randeraad doet haar verhaal. Ze verteld de geschiedenis van 2002 tot heden. Kees Oskam 
geeft een reactie op haar verhaal en verteld dat er geld tekort is bij de gemeente waardoor er 
afwegingen gemaakt moeten worden. Broekvelden is bijvoorbeeld geprepareerd door mede 
financiering van ondernemers. De constatering is dat het verkeer hard het dorp in komt rijden. De 
politie plaatst geen camera’s meer, hier heeft de gemeente geen invloed op.  Het dorp zou eigenlijk 
aangepakt moeten worden, door de sleuf te repareren en opnieuw te asfalteren. Het asfaltbestek 
komt aan het eind van het jaar. Dit lost niet gelijk alles op, want er moet veel meer gebeuren dan 
alleen wat asfalt vervangen beseft de wethouder zich. 
Mevr. van Randeraad geeft aan dat de scheuren in hun huis met name komt door de sleuf die toen is 
gemaakt in het wegdek, dat is de boosdoener waar wat aan gedaan moet worden. Kees Oskam geeft 
aan dit zelf op te gaan pakken. 
 
Een idee om de snelheid in te dammen is om er een 30 km zone van te maken. De aanwezigen 
vragen zich af wat de procedure is voor zo’n 30 km zone. We hebben uit een verkeersmeting gezien 
dat er meer dan 2000 voertuigen per etmaal over het dorp komen. Kees Oskam geeft aan dat het het 
voorstel voor een 30 km zone ondersteund. Hij is echter wel afhankelijk van de verkeerscommissie 
en de hulpdiensten of dit echt in gang kan worden gezet. In de vergadering van 27 september komt 
hij hier in het dorpsteam op terug, wat de uitkomst van het voorstel is. 
Als alles positief verloopt, zou wel pas in 2017 de 30 km zone worden gerealiseerd. 
 
In de tussentijd pakken we wel de stoepen aan, want die zijn zo slecht, dat de senioren met hun 
rollators over de weg lopen, wat levensgevaarlijk is. Dit meld de gemeente bij hun medewerker die 
over het onderhoud van de stoepen gaat. De wethouder gaat zich persoonlijk bemoeien met de sleuf 
in het wegdek en kijkt of het asfalteren van het stukje dorp rondom de sleuf in het asfaltbestek past. 
Mevr. van Randeraad geeft aan dat ze graag op de hoogte wordt gesteld hoe de 
asfaltwerkzaamheden dan worden uitgevoerd. 
 
Dorpsplein: 
Er is in het verleden afgesproken dat de 2 huizen eerst verkocht moesten worden, dan zou het plein 
ontwikkeld gaan worden. De gemeente heeft wel het beleid dat als er na 2 jaar nog geen 
ontwikkeling is geweest, dat dan de omgevingsvergunning kan worden aangepast. De gemeente gaat 
hier achteraan en de wethouder komt hier in onze vergadering van 27 september op terug. 
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Mevr. van Dijk geeft aan dat ze het dorp wel vast zou willen verfraaien. Als je plantenbakken aan 
lantaarpalen wil plaatsen, is hier dan een vergunning voor nodig? Het antwoord van de wethouder is 
dat je dit inderdaad moet aanvragen. 
 
Dhr Hogendoorn wil graag betrokken worden bij het ontwikkelen van het dorpsplein. Als eigenaar 
van de Plus supermarkt heeft hij in het verleden ook meegedacht en was er het idee om de 
parkeerplaats tegen de supermarkt aan te leggen en de weg er omheen te laten lopen. De 
wethouder geeft aan dat deze grote wijziging ws. veel te veel kosten met zich mee zal brengen. 
 
Dhr Bieleman vraagt of het dorp straks aan twee kanten stoep krijgt, of aan 1 kant. Dat staat ter 
discussie geeft de wethouder aan, dat moet dan opnieuw besproken worden als we gaan her 
ontwikkelen in de toekomst 
 
Allerlei: 
De familie Zijlstra woont aan het begin van het jenneke bijlhof en aan het dorp. Zij constateren dat er 
in het hof erg hard wordt gereden. Zou hier een woonerfbord kunnen worden geplaatst? Kees neemt 
dit ook mee naar de verkeerscommissie. 
Ook wordt aangegeven dat het wegdek bij de rotonde en het viaduct heel slecht is, er blijft veel 
water staan. De wethouder geeft aan dat dit is doorgegeven aan Rijkswaterstaat, die deze wegen 
beheerd. 
 
Dhr Kwakkel geeft aan dat hij op het dorp 2 woont en erg veel last heeft van de bulten in de weg die 
rondom de brug tussen kosterdijk en dorp liggen. Het klapt enorm als er wagen met ladders, etc 
langs komen. Met de 30 km zone zou dit ook ondervangen kunnen worden. 
 
Dhr Bieleman geeft aan dat ze in Zeeland een soort waggelconstructies in wegen hebben gemaakt, 
die het verkeer afremmen, de aanwezigen vragen zich echter af of dit ook niet te belastend zal zijn 
voor de huizen op het dorp. 
 
Dhr Belo vraagt of het maaien van de bermen niet beter kan. De wethouder geeft aan dat er is 
bezuinigd, daarom wordt er maar een deel van de berm gemaaid. Alle aanwezigen vinden dat het 
maaien echt wel beter kan. 
 
Iedereen wordt gevraagd of er nog vragen en/of opmerkingen zijn. De mailadressen worden 
genoteerd om deze notulen te kunnen versturen naar de aanwezigen. Na onze vergadering van 27 
september zullen we weer meer horen en dit is te volgen op onze website, waar al onze notulen 
worden geplaatst. http://www.dorpenwijk.nl/waarder/ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opening voorzitter: Joke heet iedereen welkom 
 
Notulen vorige keer: Geen opmerkingen of aanvullingen, notulen worden goedgekeurd 
 
Ingekomen stukken: 

 Uitnodiging voor 5 juli. Peter en Erik gaan. 

 Joke is mondeling benadert door een lid van D66 om deel te nemen aan raadsvergaderingen 
om je stem te laten horen. Kees geeft aan dat middels hoorzitting een aantal 
bewonersgroepen zijn gehoord. Wij willen niet politiek getint zijn. 

 Krantenartikelen: Els noemt het centrum van Bodegraven bijv. Ook bijv. Het Evertshuis staat 
in de kranten dat het in de rode cijfers staat. Hier wordt veel geld voor gereserveerd, om ze 
uit de kosten te halen, terwijl wij vaak te horen krijgen dat er geen geld is. Kees licht toe dat 
er ook geld in Waarder is gestopt. 
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Behandeling actielijst: 
Vervallen: 1,2,3, 11, 12, 13, 14 
Open:  
4: Gat oosteinde: wordt meegenomen met de asfalteringswerkzaamheden in het najaar. Maar het 
gat is zo slecht dat het eerder met koud asfalt moet worden opgelost. 
5: Overleg A12 met WIN: er is mailcontact geweest, maar er komt weinig uit voort.  Kees licht de 
stand van zaken toe, er is volgende week overleg met het college van woerden, omdat zij de 
westelijke randweg hebben geschrapt. Dit punt halen we van de actielijst. 
6: verkeerssituatie molendijk: elk dorpsteam krijgt een displaybord. Deze worden besteld en zodra 
deze binnen is, buigen we ons hierover.  
7: situatie buitenruimte kerverland:  Joke nodigt de woningbouw uit op onze volgende vergadering, 
dan bespreken we alle punten. 
8: verplaatsen beeld: De gemeente betaald, Ton vraagt Pieter een offerte te maken voor het 
verplaatsen van het beeld 
9:bushokje bij kerverland:  De gemeente heeft de vraag uit staan bij een reclamebedrijf om evt. Een 
hokje te plaatsen in Waarder. In het contract staat de afspraak dat er geen blote reclame in komt 
10: speeltuin alexanderstraat:De enquête is positief ingevuld, het speeltuintje mag weg. 
Tafeltennistafel moet naar de berghoeve. De gemeente kijkt naar de invulling van het terrein. 
 
Financiën: 
Geen bijzonderheden. Zouden we de plantenbakken kunnen bekostigen voor het dorp? Kees geeft 
aan dat Dik Hogendoorn eens zou kunnen informeren of er geld van de ondernemingsvereniging 
hiervoor gebruikt kan worden (Els vraagt Dik nog eens of hij  zitting wil nemen in het dorpsteam) 
 
 
Speeltuin Alexanderstraat: 
Is tijdens de actielijst behandeld 
 
Verkeersituatie molendijk: 
Deze nemen we mee in de 30 km discussie van het dorp  en de herindeling van het dorp. Het 
displaybord komt het eerst op de molendijk 
 
Inventarisatie ronde Waarder: 
Erik heeft samen met Bert een ronde gelopen. Dit heeft veel tijd gekost, het doel hiervan is in kaart 
brengen van de objecten in de openbare ruimte etc. die we in ons dorp hebben zodat we weten waar 
het over gaat. 
Ton geeft aan dat we er voor moeten waken dat we geen meldpunt worden om alle gebreken door 
te geven. Ton wil het oosteinde wel een keer doen, Sjaak wil ook wel mee met de ronde.  
Thea wil Erik wel in contact brengen met de beheerder van hun plattegrondsysteem.  
 
Rondvraag: 
Thea: er komt een notitie over bermbeheer. Hiervoor word inspraak gevraagd vanuit het dorpsteam. 
Bert, Ton en  Sjaak gaan zich hiermee bemoeien. 
Sjaak: er hangen spandoeken "de scholen zijn begonnen" die worden niet opgehaald. Sjaak zorgt dat 
ze er af worden gehaald. De gemeente neemt contact op met Martin Luijk hierover. 
Bert: Met de ronde door het dorp, moeten we goed op de veiligheid letten. Laten we hesjes aandoen 
en goed letten op de veiligheid voor jezelf. Joke heeft genoeg hesjes. 
Hoe zit het met de verkeersveiligheid van de tuurluur. Bert hoort dat er 1 keer per maand wel een 
ongeluk gebeurd. We benoemen veel voorbeelden waardoor het fout gaat. Thea checkt bij de 
gemeente of de verkeerslichten nog goed werken 



Jeannette: wordt het kerkelaantje nog gemaaid? De brandnetels staan heel hoog. Dit wordt 
binnenkort gemaaid. 
Peter: Braakliggend terrein bij kerverland, is er contact geweest met de woningbouw door de 
gemeente? Joke pakt dit op. 
De buurman van Peter sluit volgende vergadering aan om kennis te maken of hij bij het dorpsteam 
aan wil sluiten 
Ton: Kan er op het afsluitingsbord op het oosteinde worden gezet tot welk huisnummer het 
oosteinde bereikbaar is? Ook willen de bewoners ers graag weten wanneer de ene brug af is en de 
volgende brug wordt gedaan. Thea geeft dit door. 
De knotwilgen worden te breed, kan hier iets aan gedaan worden? Het gaat om oosteinde en 
westeinde. Thea geeft dit door aan Thea Verdoold. 
Els: Wil doorgeven dat het water zo goed wegstroomt in haar deel van Waarder. Super geregeld ! 
Joke: Wil doorgeven dat het onderhoud van de begraafplaats bedroevend is. De grond is onder de 
grafstenen weggeslagen en je kijkt er zo onder. Kees geeft aan dat hij hier naar gaat kijken. 
 
Joke sluit om 22.35u de vergadering. 
 

Actielijst 

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

Eerst koud afsfalt in 
gaten, in najaar met 
groot onderhoud 

2 Gemeente Nadenken over plaatsing 
displaybord op Molendijk en voor 
langere termijn andere oplossing 

 

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

Bespreken in 
aanwezigheid 
woningbouw 

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

 

5 Thea Navragen of dorpsteam bushokje 
aan mag pakken 

Afwachten wat 
afspraak met 
reclamebureau 
oplevert 

6 Gemeente Terugkoppeling over speeltuin 
Alexanderstraat, als overleg binnen 
gemeente is geweest 

 

7 SJaak Spandoeken wij gaan naar school 
verwijderen 

 

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

 

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

 

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

 

 



Volgende vergadering: 
23 augustus 
27 september (speeltuin alexanderstraat, trilingen dorp/dorpsplein, verkeerssituatie molendijk) 
8 november 
20 december: oliewinning Oosteinde 
 


