
Notulen Dorpsteam Waarder d.d. 03-05-2016 
 
Aanwezig, Joke (vz), Ton, Els, Sjaak, Bert en Jeannette (notulen)  
Afwezig met bericht:  Peter 
Extra aanwezig: Erik Bos (mogelijkheid bekijken om lid te worden) 
 
Informeel overleg vanaf 19.30u: 

 Concept brief Westeinde. We spreken hem voor 

 Lenie geeft vast een korte toelichting op haar punt 
 

Opening  
We voegen de punten brief Westeinde in aanwezigheid Ron Sluijs en dorpsplein toe 
 
Trillingen dorp Waarder 
Lenie van Randeraad licht dit punt toe. Sinds 2002 wonen ze in Waarder en ervaren ze trillingen. 
Sinds de bouw van de nieuwe huizen aan de overkant is er een sleuf in de weg gemaakt, dit komt niet 
ten goede aan de trillingen. Het wegdek vanuit Driebruggen golft ook erg. Toen is aangegeven dat er 
een vrachtwagenparkeerplaats kwam, waardoor het vrachtverkeer af zou nemen. 
Toen Waarder 900 jaar bestond waren alle plannen om het wegdek aan te passen klaar, maar het 
comité 900 jaar Waarder vroeg om een jaar uitstel. Na dat jaar bleken de plannen niet meer actief te 
zijn. Men komt wel kijken en dicht af en toe wat scheuren, maar er komt geen langdurige oplossing. 
 

 
Ron Sluijs geeft aan dat het aanpakken van zo’n sleuf valt onder klein onderhoud, het aanpakken van 
het hele dorp wacht ws. nog steeds op de aanpassingen van het dorp. 
Verder zie bijlagen in de mail die verstuurd zijn met deze notulen. 
 
Bruggen/duikers Westeinde  
We nemen de conceptbrief door 
We willen er graag uit: geen reactie betekent dat men akkoord is met duikers. Ron geeft aan dat dit 
kan. 
We vragen waarom er bij twee nummers is gekozen voor een duiker en twee bruggen voor een brug. 
Ron geeft aan dat dit te maken heeft met de doorstroom van het water de polder in.  
We willen graag een zin er in over de leuningen , Joke maakt een voorbeeldzin en geeft die door aan 
Ron. 



Verder zijn we met de brief akkoord. 
Ton vraagt wanneer de bruggen in het Oosteinde gebeuren. Ron geeft aan dat dit in de planning 
staat. 
Sjaak vraagt of er geasfalteerd kan worden, als er ingeklonken is, dan kan het hele stuk er overheen. 
 
Verlichting begraafplaats is gerealiseerd. Deze kan vanuit de aula bediend worden. 
Verlichting oosteinde en tuurluur wordt aangepakt. Led armaturen komen er. Bij het fietspad wordt 
het uitgedund. 
Verlichting Groendijck, alles is besteld en na de zomervakantie wordt dit opgepakt. 
Met het aanpassen van de weg, rotonde-molendijk worden ook de armaturen op de molendijk 
aangepakt 
 
Ton vraagt of bij het opknappen van het Westeinde er ook rekening gehouden kan worden met het 
internet wat ze daar graag willen. Dat er holle buizen komen om kabels door te trekken. Als we de 
datums weten, dan kunnen we dit onder de aandacht houden. 
 
Notulen vorige vergadering: 
Erik vraagt ons standpunt inzake de A12 en 130 km. We geven aan dat we geen standpunt innemen 
maar de stem van onze inwoners door te geven. Thea geeft nog aan dat we de rechtszaak over de km 
zone verloren hebben. 
De notulen worden doorgenomen en goedgekeurd 
 
Ingekomen stukken/mededelingen:  
-notulen voorzittersoverleg 
 
Actielijst: 

1. Coby lijkt er uit te zijn gehaald. Ze staat nog wel vermeld op de site. Ook de notulen staan er 
niet op. Actie Peter. (goed om Jan Barend eens uit te nodigen bij een vergadering. Peter, kun 
je hem uitnodigen voor 28 juni?) 

2. Kan van de lijst. Brief wordt nog 1 keer bekeken door Joke/Jeannette 
3. Kan van de lijst. Convenant is binnen 
4. Bert heeft de foto niet gemaakt, de klein onderhoudsploeg kan dit oplossen om de borden te 

verplaatsen. Thea laat de onderhoudsploeg contact opnemen met Bert. 
5. Sjaak heeft foto’s gemaakt. Borden zijn weggehaald. Jeannette stuurt nog een foto van een 

overbodig bord fiets oversteekplaats, als dit fout staat. 
6. Jeannette heeft foto’s gestuurd, maar het gat in het oosteinde is nog steeds niet gemaakt.  

Thea gaat hier achteraan.  
7. Kan van de lijst. Is gebeurd. 
8. Kan van de lijst. Thea vraagt na bij Kees Oskam of de gemeente dit wil verplaatsen. Als het 

verplaatst is dan plaatsen we tekst en foto in de KoR. Ton kan dan aan Piet de Koning vragen 
of hij het wil verplaatsen, omdat Piet een goed voorstel heeft gedaan voor de nieuwe plek. 

9. Het is Thea niet geheel duidelijk waarom de gemeente hier als actienemer staat. Naar haar 
idee zouden de dorpsoverleggen onderling overleggen.  Peter en Ton  nemen contact op met 
Nieuwerbrug en maken een agenda . Deze blijft op de actielijst 

10. Snelheid molendijk blijft op de actielijst staan 
11. Onderhoud bij het kerverland is van de woningbouw. Lamp en klinkerpad is nog niet gedaan, 

schutting en struiken zijn opgeruimd 
12. Kan van de agenda. Er is nu genoeg geld voor koffie, etc 

 
Perkjes bij de nieuwe maximalocatie voor de fysio en schakel advies, die worden niet onderhouden. 
Gemeente zegt dat het van de woningbouw is, maar woningbouw geeft aan dat het niet van hen is 
Thea gaat navragen van wie deze perken zijn. 



 
Bushokje: zit niet meer in het onderhoud.  We stellen voor om het bushokje op te knappen. Thea 
zoekt uit of wij het hokje aan mogen pakken. Dan maken we er een plan op. 
 
Financiën: 
Niets over te melden 
 
Speeltuin Alexanderstraat: 
Er komt een overleg bij de gemeente met alle belanghebbenden. Dan hopen we uitsluitsel te krijgen. 
 
Dorpsplein: 
Els heeft de wethouder van financiën gesproken. Hij gaat dit item meenemen terug.  Joke haar vader 
heeft nog alle tekeningen, etc vanuit de kerkvoogdij. Els wordt aanspreekpunt voor dit item en we 
zetten hem volgende keer op de agenda. Thea vraagt na bij Kees Oskam wat hij over dit item kan 
melden.  Dit punt komt dan ook op de actielijst en Els geeft aan als hij op de agenda moet staan, 
omdat er iets over te melden is. 
 
Rondvraag: 
Erik: hij is bezig met het opzetten van een repair cafe, hij is nog op zoek naar mensen die handig zijn 
met handwerken. We geven aan dat hij naar Haag Nap zijn vrouw kan, om te vragen wie er 
aanspreekpunt is van de welfair in Waarder. Hij vind het leuk om lid te worden van het dorpsteam.  
Jeannette zorgt dat Peter hem toevoegt in Dropbox en de dorpsteammail 
Thea: 12 mei is er weer overleg over het plaatsnaambord. 
Hebben we nog klusjes voor de onderhoudsploeg? Het klinkerpad bij kerverland, de rood-witte 
paaltjes bij de inhaalsteegjes op het oosteinde, het schoolbord in de Julianastraat is scheef gedraaid.  
Ton: laten we met elkaar een BBQ plannen om het seizoen eens goed af te sluiten 
Els: Het punt op de molendijk bij de fietsers, dat is voor de fietsers wel beter opgelost, maar voor de 
auto’s niet echt.  We zetten dit op de agenda voor de volgende keer.  
Hoe heet de huiskamer van Waarder nu? Huis van alles of huiskamer van Waarder.  Het huis van alles 
(de activiteiten die je daar doet) vind plaats in de huiskamer van Waarder. 
We geven Thea mee dat het handig zou zijn al er wat communicatie op gang komt wat er allemaal in 
het huis van Waarder gebeurd. Er is hier veel onduidelijkheid over. 
Sjaak: heeft bij de gemeente aangegeven dat er een oprit moet komen bij de maximalocatie, ipv een 
rollateropritje. Zou het onderhoudsteam dit mee kunnen nemen? 
Bert: vraagt Thea of ze een keer een rondje maakt door het dorp. Thea geeft aan dat ze dit gaat 
doen. Wil graag strepen op de weg  voor de versmalling op de groendijck.  
Peter: Zouden er whatt’s app borden kunnen komen in Waarder? De gemeente plaatst liever geen 
borden. We kunnen wel  stickers krijgen. Die kunnen evt op de buurtpreventieborden worden 
geplakt. Jeannette geeft dit door aan Hellen. 
 
Joke sluit om 22.11u de vergadering 
 

Actielijst 

1 Peter Coby uit dropboxaccount en 
gezamenlijk mailadres halen 

Is dit al gebeurd 
Peter? 

2 Thea/Jeannette/Joke Joke stuurt tekst zin naar Thea, Thea 
stuurt brief terug naar Dorpsteam. 
Joke en Jeannette keuren goed en 
sturen terug naar Thea. Daarna 
verstuurd de gemeente hem naar de 
bewoners van het Westeinde 

 



3 Bert/Thea Thea stuurt klein onderhoudsploeg 
langs bij Bert voor verzetten 
voorrangsbord bij wegversmalling 
Groendijck 

 

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

 

5 Ton/Peter Agenda opstellen met WIN over 
A12, dan Thea een datum laten 
plannen voor overleg met Dhr 
Oskam 

 

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

 

7 Gemeente/Woningbouw Klinkerpad en lamp bij Kerverland 
laten maken 

 

8 Thea Navragen aan Dhr. Oskam of 
gemeente nog steeds verplaatsen 
beeld betaald. Dan doorgeven aan 
Dorpsteam 

Als de fiat er is, Ton 
aan Pieter de Koning 
vragen dit beeld te 
verplaatsen langs 
looppad naar 
Maximalocatie 

9 Thea Navragen of dorpsteam bushokje 
aan mag pakken 

Zo ja, dan laten we 
er plexiglas in 
plaatsen 

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

 

11 Els Aanspreekpunt voor agendapunt 
Dorpsplein 

 

12 Thea Navragen aan Dhr Oskam of hij de 
volgende vergadering ons bij kan 
praten over de ontwikkelingen 
rondom dit item 

 

13 Peter Erik Bos toevoegen aan Dropbox en 
aan mailaccount dorpsteam 

 

14 Jeannette Doorgeven aan Hellen Hagoort over 
whatt’s app stickers 

 

 
Volgende vergadering: 
28 juni: Speeltuin Alexanderstraat, Trillingen dorp (in aanwezigheid Lenie van Randeraad), Website 
(in aanwezigheid van Jan Barend), Dorpsplein, Verkeerssituatie Molendijk 
23 augustus 
27 september 
8 november 
20 december: oliewinning Oosteinde 
 
 
 
 


