
Notulen Dorpsteam Waarder d.d. 07-07-2015 
 
Aanwezig, Brenda (vz), Ton, Peter (notulen), Els, Coby, Sjaak en Bert, 
Wethouder Oskam, Thea Westland (namens gemeente) 
Afwezig met bericht:  Joke, Jeannette 
 
Opening  
Brenda opent de vergadering 
 
Notulen vorige vergadering: 
Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd 
 
Ingekomen stukken:  
Brenda: Mail over Conferentie Woonvisie Gemeente Bodegraven. Rapportage MOR, deze is erg 
onduidelijk. Vraag van Brenda om nadere toelichting, Thea komt hierop terug.    
Bericht over het beeldje 900 jaar Waarder, waar deze een nieuwe plaats moet krijgen. 
Els: Vraag over het  vooraf in rekening brengen van afval inzameling. Dhr. Oskam geeft een 
toelichting hierop. 
 
 
Actielijst vorige notulen: 

1. Afval en vuil wordt gedumpt op het kerkelaantje, wordt nog steeds niets aan gedaan en 
wordt ook niet opgeruimd.  

2. Er wordt in de bocht van de verlengde Tuurluur door een onbekende grond gestort. Niemand  
weet hier iets van. Misschien is dit wel illegaal. Indien mogelijk zorgt Ton voor nadere info. 
Wordt nader uitgezocht   

3. Opdracht tot het maaien van het terrein Kromme Kamp. Loonbedr. Van Vliet weet van niets . 
(er is inmiddels gemaaid.) 

4. Hoe is de stand van zaken omtrent het nieuw aan te leggen toegangspad naar het terrein 
Kromme Kamp. Woning met erf is inmiddels verkocht. Thea geeft aan dat er voor de 
komende tijd een recht van overpad is. 

5. Braak liggend terrein op het Dorp (van Ahles) en Dorp 7, Hoe en wie gaat dit netjes bijhouden 
zodat het geen rommel wordt. Wordt uitgezocht. 

6.  N.a.v. foto oude en nieuwe situatie A12. Oskam geeft aan dat de zorgen die zijn geuit door 
het Dorpsteam zijn doorgegeven. Dit klinkt wel heel erg vaag. Dhr. Koot van de Gemeente 
heeft dit als taak. Dorpsteam heeft hier geen goed gevoel bij.  Welke normen er gelden 
worden opgevraagd. Waarom stelt de Gemeente zich niet harder op voor de veiligheid van 
hun inwoners?.    

7. In de afgelopen weken zijn er door Rijkswaterstaat op vele plaatsen in de Gemeente 
verkeerstellingen uitgevoerd. Zo ook in Waarder bij de op- en afritten van de A12. Graag 
willen wij als Dorpsteam inzicht in deze telling. Oskam/Thea gaat dit verzoek doen bij RWS.  

8. Kruispunt Dorp, Molendijk, Kosterdijk, er is nog steeds geen info over terug gekoppeld. Wat 
wordt er op dit moment gedaan? Thea meld dat de opdracht tot het maken van een plan is 
verstrekt. Uitvoering staat gepland voor dit jaar. Worden wij als Dorpsteam hierin gekend om 
mee te denken? Of worden wij weer achteraf geïnformeerd? Graag z.s.m. info.  

9. Verlichting Groendijk, vanuit de Gemeente is Ron Sluijs aanspreekpunt. Het blijkt dat er geen 
kabel ligt, Uitnodiging volgt om dit samen te gaan bekijken. De heren Ron Sluijs, Bert 
Hogendoorn en Kees Oskam gaan dit oppakken.  

10. Beeldje 900 jaar Waarder. Er is een tuincommissie opgesteld voor de nieuwe binnentuin . 
Het Dorpsteam kiest uit de voorstellen de beste plaats voor het beeldje. 



11. Wat is het plan met het ‘oude’ Kerverland. Streven is voor sloop. W.B.V is eigenaar. Er wordt 
nu onderzoek gedaan over toekomstige bestemming van de locatie. 

12. I.v.m. de vele verkeersgerelateerde acties stelt Oskam voor om het Dorpsteam uit te nodigen 
voor de eerstvolgende vergadering van de Verkeerscommissie. Hier kan dan rechtstreeks 
gecommuniceerd  worden over de ‘knelpunten’. Welke ‘knelpunten’ en welke personen dit 
gaan oppakken moeten we nog nader uitwerken. Uitnodiging volgt.  

 
 
Rondvraag: 
Allen:  De geplande vergadering van  11 augustus vervalt i.v.m. vakanties. Eerstvolgende 
vergadering zal dus op 22 september plaatsvinden.  
Het dorpsteam frustreert zich in toenemende mate over de informatie en communicatie 
voorziening vanuit de Gemeente. Vaak is dit te laat, niet correct of wordt er geheel niet 
gecommuniceerd. Het Dorpsteam wil niet als doorgeef luik naar inwoners van Waarder worden 
gebruikt voor reeds genomen besluiten. 
Ton:  Geeft aan dat hij zich in toenemende mate frustreert aan een falend goed overleg met de 
Gemeente over zaken die in het dorpsteam worden behandelt. We missen in de besluitvorming  
de betrokkenheid van ons dorpsteam. Informatie en communicatie vanuit de Gemeente is zeer 
teleurstellend te noemen. Hier moet per direct verandering in komen,  anders heeft het voor Ton 
geen zin meer om in het Dorpsteam actief te zijn. Ton geeft nadrukkelijk te kennen dat dit beslist 
niets te maken heeft met bepaalde specifieke zaken in de afgelopen tijd, bv de begraafplaats. 
Maar dat het met name gaat over de algemene manier van (niet) informeren.     
Wat gaat de Gemeente hier aan doen?   
Peter:  Geeft ter aanvulling van de zeer gebrekkige communicatie vanuit de Gemeente aan dat er 
2 x berichten zijn verstuurd door dhr. Ron Sluijs m.b.t. het vervangen van bruggen door duikers. 
Deze berichtgeving geeft de indruk dat de Gemeente op dit moment nog het e.e.a. “aan het 
onderzoeken is”. En dat de Gemeente afhankelijk is van het verstrekken van een vergunning door 
het Waterschap. Het eerste bericht van Dhr. Ron Sluijs is verstuurd op 18 juni 2015 jl. Echter op 
23 mei 2015 jl. ! is er door het Waterschap al een definitieve vergunning verleend. Dit is dus ca. 4 
weken eerder dan ons eerste toegezonden bericht naar het Dorpsteam. Kortom berichtgeving 
vanuit de Gemeente / dhr. R. Sluijs is te laat, onzorgvuldig, incompleet, en misleidend. Het geeft 
de sterke indruk dat Dhr. R.Sluijs bewust liegt in de berichtgeving. 
Hierop verwacht het Dorpsteam een officiële reactie vanuit de Gemeente hoe e.e.a. heeft 
kunnen gebeuren! 
Hoe denkt de Gemeente de communicatie en overleg met het Dorpsteam te verbeteren? 
 
 

Actielijst 

Doorlopend Joke Verzameld doorlopend de informatie 
over de werkzaamheden rond  
Kerverland 

 

 Brenda Bijhouden website, domein en 
omzetten ict zaken.   

Brenda prik datum. 

 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 Brenda is 



de ontwikkelingen betreffende de 
vliegroutes 

aanspreekpunt voor 
dit item, Raadsbrief 
volgt. 

2 Gemeente Dorpsteam op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen van de geluidswal 
A12. Gemeente wil 120 handhaven. 
(belangrijkste: zorgen dat Waarder niet 
wordt vergeten!) 

Sjaak is aanspreekpunt 
voor dit item 

3 Gemeente Kruispunt Tuurluur/Oosteinde, we zijn 
weer terug bij af. Spiegels kunnen niet. 
Er zijn nu borden geplaatst. 

Actie Gemeente 

4 Gemeente Betrekken dorpsteam bij gesprekken 
over verlichting Groendijk. We willen 
graag voldoende verlichting dat het 
veilig aandoet, maar we willen hier 
geen groen voor opofferen. 

Thea: Bert 
Hogendoorn is 
aanspreekpunt. Vanuit 
Gemeente Ron Sluijs. 

5 Gemeente Oplossing zoeken voor bewoners 
Oosteinde 66 en 68. Er is een Bord 
geplaatst. 

Uitkomst verkeercie 
over stopbord. Actie 
gemeente 

6 Gemeente Dorpsteam op de hoogte houden van 
ontwikkelingen Park bij tennisbaan. 
Park is opnieuw bewerkt en ingezaaid. 
Er groeit nu erg veel onkruid. 

Worden er nog 
nieuwe bomen 
geplant? Actie 
gemeente  

7 Joke Contact onderhouden met EHBO 
vereniging rondom AED 

Punt staat open 

8 Gemeente Hekken kerkelaantje weghalen. Er 
ontstaat nu het probleem dat er wordt 
gefietst. En er ligt al weken een 
lantaarnpaal om. 

Thea: er staat er nog 
1, dan zijn ze weg! 

9 Joke/Brenda Uitzoeken of geld 900 jaar Waarder 
ingezet wordt voor binnentuin 
Maximalocatie. Er is nog ca. € 1300,-  

Punt staat open 

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 

Afgerond 

16 Gemeente Speeltuin Alexanderstraat, zie 
mailbericht.  

Gemeente kijkt hoe dit 
zit.  Is actie voor 
Speeltuinvereniging. 

17 Gemeente Perceel op dorp naast parkeerplaats 
plus 

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

18 Gemeente Oversteekplaats bij plus en flitspalen op Allen + Gemeente kijkt 



het dorp. De situatie blijft onveilig. 
Belijning wordt opnieuw aangebracht 
en wordt duidelijker gemaakt (aug.) 
Gemeente gaat niet over flitspalen .  

wat er voor 
alternatieven zijn 

18.1 Plus  /  Post NL 
 
Schoolbus 

Post NL bus, staat altijd onveilig op de 
oversteekplaats voor de Plus. 
Schoolbus staat erg gevaarlijk in de 
bocht van het Dorp, kinderen moeten 
oversteken om bij de bus te komen. Dit 
geeft gevaarlijke situaties. 
 

Plus en Post NL hierop 
aanspreken. 
 
 
PWA school en bus 
chauffeur hierop 
aanpreken. 

19 Gemeente Beheer begraafplaats en aula. 
Dorsteam vindt dit toch op een nare 
wijze besloten en houd er een 
ontevreden gevoel aan over. 
De Koning krijgt een faire kans voor 
vervangend werkt. Wat houdt dit dan 
in? Graag officiële argumentatie  

Gemeente 

20 Gemeente Situatie A12 (rotondes, fietspad en bord 
Waarder op de snelweg) 
Dorpsteam geeft aan weinig 
vertrouwen te hebben in de aanpak en 
daadkracht van Dhr. Koot. 

Gemeente, Dhr. Koot 

 
Datums volgende vergaderingen: 
22 September 
3 November 
15 December 

 


