
 
Notulen Dorpsteam Waarder  
Datum: 25 februari 2014 
Locatie: PWA School  
 
 
Aanwezig:  Els Kneppers, Coby van Eijk, Ton de Koning, Leonne Dikmans, Joke Pater, Bert 
Hogendoorn 
 
Afwezig: Brenda Linssen, Mark de Vink, Ton de Koning en Sjaak Voorn  
 
1. Opening door de waarnemend voorzitter 
De vergadering wordt om 19.45 geopend.  
 
2. Notulen vorige vergadering  
De notulen worden goedgekeurd.  
 
3. Ingekomen stukken/mededelingen  
Uitnodiging gemeente werkbijeenkomst burgerparticipatie wordt opgevolgd door Brenda Linssen. 
ALV Bewoners Belangen Vereniging met aansluitend politiek cafe wordt opgevolgd door Els Kneppers 
 
4. Behandeling actielijst  
1. Patatkraam Waarder – geen nieuwe informatie 
2. Dorpsschouw – wacht op definitieve data. Klachten n.a.v. renovatie Waarder Zuid: 

- Trottoirs te smal 
- Kosterdijk slechts gedeeltelijk voorzien van invalide opgang 
- Bocht Julianastraat vanaf Kosterdijk parkeeroverlast 
Overige klachten: 

 - Mos op troittoir in Waarder Noord ( Pr Bernhardstraat / Pr Johan Frisostraat etc) 
 - Kromme kamp; het puin van de neergehaalde schuren in de mestkelder gestort. 
 - Ontbrekend van trottoir op Molendijk 
 - Molendijk overgang trottoir in fietsstrook  
 - Communicatie gemeente verloopt zeer stroef bijv. 1 melding niet werkende lantaarnpalen 

Gedurende 6 weken, 5x getelefoneerd, 2 mails verstuurd uiteindelijke reparatie in 3      
gedeeltes en er in totaal 9 personen naar gekeken!  

3. Kerverland – Start bouw mei 2014 Druk leggen via politiek om oude gebouw Kerverland open 
te houden tot definitieve bestemming. Niet weer een braakliggend terrein in het hart van het 
dorp.  

4.  Aanduiding Waarder A12 – geen nieuwe ontwikkelingen. 
5.  Website – geen ontwikkelingen.  
6.  Plaatsing banken bij speelplaatsen – Bank aan de Berghoeve is inmiddels geplaatst. Voor de 

Pr Pieter Christiaanstraat is er een nieuwe herhalingsmail gestuurd.  
7. Internetverbinding – in verband met afwezigheid projectteam geen nieuwe info  
8.  Contact opnemen met BBW- in verband met afwezigheid Brenda Linssen geen nieuwe info  
9.  Lantaarnpalen Pr. Marijkestraat en Pr. Beatrixstraat -  nog geen nieuwe info 
10.  Ronde tafelgesprek – het gespreksverslag volgt 
11.  Publicatie website – blijft onverminderd van kracht 
12.  Snelheidsmeeting – nog geen nieuwe info 
13.  Afspraak maken voor schouw – nog geen nieuwe info 
14.  Contact Wouter de Kloet – nog geen nieuwe info 
15.  Enquete VVN – enquête wacht op beoordeling 
16.  Geluidsschermen  - blijft onverminderd van kracht.  



 
5. Financiën  
Betaling factuur Kijk op Reeuwijk heeft plaatsgevonden. € 15.24 per maand afgeschreven voor 
bankkosten. 
 
6. Evaluatie functioneren dorpstem:  
Dit agendapunt is verschoven naar de volgende vergadering.  
 
7. Plaatsing 2e A.E.D. in Waarder 
Aanvraag doen vanuit het dorpsteam bij Stichting Durate voor een 4-tal A.E.D.’s  
Plaatsing in de 2 kerken in Waarder, in de nieuw te bouwen gemeenschapsruimte in Kerverland en 
op de tennisvereniging. 
 
8. Parkeerbeleid/verkeersregels 
Wacht tot na oplevering Waarder Zuid. 
 
9. Rondvraag 
Geen input 
 
10. Sluiting  
21.45 uur  
 
 
 
 
 
Namens het dorpsteam  
Leonne Dikmans  
Secretaris. 


