
Notulen Dorpsteam Waarder d.d.  3-3-2015 
 
Aanwezig, Joke, Brenda (vz), Peter, Ton, Els, Coby, Sjaak  en Jeannette (notulen) 
Vanaf 20u Thea (gemeente) 
Afwezig met bericht:  Dhr. Oskam 
 
Informeel overleg: 

- We willen het huidige convenant niet tekenen. We gaan zelf een A4 opstellen, die laten we 
ondertekenen.  In dat A4 beschrijven we alles waar we ons wel mee willen bemoeien. Die 
laten we door Brenda en Jeannette ondertekenen. Joke maakt een voorzet hiervoor. Dit 
betekent dat we veel mail kunnen deleten.  

 
Opening Brenda opent de vergadering 
Ingekomen stukken:  
Notulen vorige keer: 
Actielijst notulen 9 september 2014 

- Het verslag SAM is opgestuurd zegt de gemeente, Brenda zoekt het na. 
- Bloemetje wordt gestuurd, website wordt aangepast. 
- Enquête VVN, is op een haar na klaar, wordt dan verstuurd. Dit kost nog twee weken. We 

willen dan dat deze op een maandag wordt verspreid en de week erna op vrijdag weer terug 
moet. We kunnen een doos neerzetten bij de PLUS waarin ze verzameld kunnen worden. 

 
Actielijst notulen 20 januari 2015. 
Punt 5 en 6 zijn gebeurd. 
Punt 7. We vragen ons af of hier al iets over te melden is. Wethouder van de Heuvel is met een 
wethouder uit Nieuwkoop op pad geweest hiervoor.  
Punt 9. Moet nog overlegd worden, het is een ingrijpende en dure operatie, dit moet met palen 
onderstut worden om het breder te maken. Brenda vraagt aandacht voor een creatieve oplossing 
hiervoor. Een spiegel zou een optie kunnen zijn.  
Punt 10 en 11 is terug gekoppeld.  
Over de buitenlocatie voor ouderen, kan ook het geld van het opateam voor gebruikt worden. 
Jeannette zal hierin bemiddelen.  Ook moet de oranjeboom en het beeld hierin meegenomen 
worden. Ook is er nog geld over van 900 jaar Waarder over voor een tweede beeld. Joke en Brenda 
nemen dit op. 
Punt14. Deze week moet de bebording klaar zijn. Het stopbord blijft op de lijst staan, dit moet via 
een verkeerscommissie. 
Punt 15. Ze zouden nu de verticale drainage aan moeten leggen. Ook is er geen beschoeiing, maar er 
staat riet. De waterlijn is gelijk met de grond. Graag horen we de stand van zaken van dit moment. 
Punt 16. Heeft Sjaak vanwege drukte uitgesteld. Joke neemt dit punt even over. 
Punt 17. Thea neemt dit mee, de gemeente zou hierin het iniatief nemen. 
Het gat in het kerkelaantje is opgevuld. Coby heeft al twee keer naar de gemeente gebeld vanwege 
de gaten in de rotonde bij de A12 en het stukje naar het tankstation. Hier vallen grote gaten in het 
wegdek. De vraag aan de gemeente is om hier extra aandacht voor te hebben.  Peter meld de lamp 
die boven het zebrapad op de molendijk mist 
Punt 18. Dit is afgehandeld. 
 
Ingekomen stukken: 

- Sipke van Veen. Coby heeft gebeld met mevr. Achterberg en Meintje Hogendoorn. Die weten 
niets te melden.  Brenda koppelt terug naar RTV bodegraven dat een stukje hierover in de 
reeuwijker handig is. Dat stukje willen wij dan ook wel plaatsen op onze website. 

- Concept huisvestingsverordening.  Op woensdag 11 maart kunnen we naar een 
verdiepingsbijeenkomst.  Joke neemt contact op met dhr. Van Haaften voor 5 maart. 



We hebben het ook over de vele bijeenkomsten die er zijn en dat alles wat je aangeeft ook 
soms in de grote massa verdwijnt. 

- BAS tour, is voor inwoners, doen we als dorpsteam niet aan.  Sjaak gaat hier in ieder geval 
naar toe.  Thea gaf aan dat we gisteravond met de wethouder nog hadden kunnen 
brainstormen, maar die mail is niet aangekomen (23 febr. Verstuurd) dit is raar, we gaan het 
uitzoeken als Brenda bij het domein kan, of er zaken in de spambox zitten. 

- Sociaal team: Brenda nodigt   Marian uit om op de koffie te komen en hier over te spreken, 
buiten de vergadering om. 

-  
Onderhoud begraafplaats: 
Het lijkt ons dat er steeds meer zaken die door dorpsbewoners hier worden geregeld, door de 
gemeente worden weggetrokken. Een voorbeeld hiervan is het onderhoud van de begraafplaats. Dit 
doet de firma de Koning al jaren naar behoren. Dit willen we graag zo houden. We willen graag de 
werkgelegenheid binnen Waarder houden om de leefbaarheid goed te houden. Vorige vergadering 
over de begraafplaats is ons hier helemaal niets over gemeld. Dit vinden we zeer betreurenswaardig. 
Jeannette mailt het dorpsteam Nieuwerbrug dit ook, omdat het hen ook aangaat 
 
Vervangen bruggen door duikers op oosteinde en westeinde: 
Ook bij dit punt willen we vooraf de discussie kunnen voeren. Nu is het een vaststaand feit wat er 
met het buitengebied gaat gebeuren. Vanwege kostenbesparing worden de bruggen vervangen door 
duikers. Wij willen voor de leefbaarheid van Waarder praten over de wegen in het buitengebied.  De 
communicatie door de borden was niet toereikend, kunnen fietsers er wel door, etc.  
Ton maakt een opzet en mailt deze naar Jeannette. 
 
Dit is een mooie “brug” naar het convenant waar we het over hadden. We leggen Thea uit wat we 
willen en dat er een A4 wordt opgesteld. 
 
Rondvraag: 
Sjaak: vraagt zich af of je altijd een terugmelding krijgt als je wat aangeeft. Hij ervaart dat dit niet 

altijd zo werkt. 
Heeft een nieuw mailadres, Brenda past dit aan zodra ze in het domein kan. Jeannette heeft 
het aangepast bij de  adressen in de drop box 

Thea: De datums dat de wethouder niet kan voor de vergadering is goedgekeurd 
9 maart voor de bijeenkomst A12 is prima, het is om 19u in Custwijc. Ton, Peter en Sjaak 
gaan hier naartoe. 

Coby: Er ligt verschrikkelijk veel afval bij de oprit en de afrit van de A12. Dit moet gemeld worden, 
Coby gaat dit telefonisch melden. 

Els: Niets 
Ton: Wil graag volgende vergadering een update over de begraafplaats. 
Peter: Het kruispunt dorp-molendijk-kosterdijk heeft een hoge urgentie om deze situatie aan te 

passen.  Hij zou dit graag doorgetrokken zien naar het stuk bij het kerverland, want dit staat 
helemaal blank op de molendijk.  Peter zet dit in een mail en zet dit door naar de gemeente. 

Jeannette: Niets 
Joke: We sturen een bloemetje naar Bert met een kaart. Brenda regelt dit. 
 Zou graag nog een versterking willen voor het dorpsteam omdat we nog wel wat mensen 

kunnen gebruiken.  We kunnen mensen vragen door een oproep in de kijk op Reeuwijk te 
doen. Dit regelt Joke. Anders hebben we nog twee mensen die Joke geopperd heeft, die we 
kunnen vragen. 

Brenda: maakt een foto van het bushokje en stuurt dit door naar de buitenbeter app. 
 
 
Huidige 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 Karin Verslag bijeenkomst SAM opsturen Brenda zoekt deze op 

2 Brenda Bloemetje bij Mark brengen Nog niet gebeurd, 
Brenda heeft ook de 
domeingegevens van 
de website nog niet 

3 Joke Status VVN beoordeling navragen Over 2 weken klaar, 
dan wordt deze rond 
gebracht 

4 Gemeente Dorpsteam op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen betreffende de 
vliegroutes 

 

5 Gemeente Dorpsteam op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen van de geluidswal 
A12 (belangrijkste: zorgen dat Waarder 
niet wordt vergeten!) 

 

6 Gemeente Actie uitzetten rondom het kruispunt 
Tuurluur/Oosteinde 

Wethouder Oskam 
heeft de mail en 
tekening 

7 Gemeente Dorpsteam betrekken bij aula functie 
begraafplaats Waarder 

Dit wordt 
doorgetrokken naar 
het onderhoud door 
de fa de Koning 

8 Gemeente Betrekken dorpsteam bij gesprekken 
over verlichting Groendijk 

 

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

Stopbord moet 
aangevraagd worden 
bij de 
verkeerscommissie 

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

 

11 Joke Contact onderhouden met EHBO 
vereniging rondom AED 

 

12 Gemeente Hekken kerkelaantje weghalen  

13 Joke/Brenda Uitzoeken of geld 900 jaar Waarder 
ingezet wordt voor binnentuin 
Maximalocatie 

 

14 Brenda Terugkoppelen RTV bodegraven over 
Sipke v.d. Veen 

Is gebeurd 

15 Joke Contact opnemen met Dhr. Van Haaften  



over concept huisvestingsverordening 

16 Brenda Uitzoeken waar mails blijven (in 
domein) die niet aankomen 

 

17 Brenda Marian (sociaal team) uitnodigen op de 
koffie 

Is gebeurd 

18 Jeannette Dorpsteam Nieuwerbrug mailen over 
onderhoud begraafplaats 

Is gebeurd 

19 Joke Opzet A4 ipv convenant opstellen  

20 Brenda/Jeannette Ondertekenen A4 dorpsteam Waarder  

21 Jeannette Opsturen A4 naar Thea  

22 Ton Opzet maken voor mail naar Thea over 
communicatie gemeente naar 
dorpsteam over leefbaarheid Waarder 
(voorbeeld duikers) 

 

23 Peter Mail naar de gemeente over kruispunt 
molendijk-dorp 

 

24 Brenda Bloemetje naar Bert brengen Is gebeurd 

25 Joke Stuk opstellen voor KoR voor nieuwe 
leden 

 

26 Coby/Brenda Melden bij gemeente over afval bij op- 
en afrit en vervallen bushokje 
kerverland 

 

 
Datums volgende vergaderingen: 
14 April 
26 Mei 
30 Juni 
11 Augustus 
22 September 
3 November 
15 December 
 


