
Notulen Dorpsteam Waarder d.d. 8 Maart 2016 
 
Aanwezig, Joke (vz), Peter, Ton, Els, Sjaak, Bert en Jeannette (notulen) 
Namens de gemeente: Kees Oskam en Thea Westland  
 
19.00-19.30u informeel overleg 
Jeannette geeft aan dat Coby van Eijk heeft opgezegd als bestuurslid. Ze heeft aangegeven dat ze 
geen afscheid wil, maar met stille trom vertrekt. Coby heeft haar persoonlijke reden om te stoppen 
en dit wordt gerespecteerd. Peter zorgt er voor dat ze uit de dropboxmap en het centrale mailadres 
wordt gehaald. 
 
19.30-20.00u Overleg over duikers/bruggen Westeinde 
Aanwezig: Dhr de Koning, Dhr de Groot, Dhr. Van Leeuwen, Fam. Hofland en Fam. v. Jaarsveld 
Namens de gemeente is Ron Sluijs aanwezig. 
 
De bewoners van het westeinde pleiten er voor om een aantal bruggen op het westeinde te 
behouden. Dit vanwege het landelijke karakter. De bruggen die we hier hebben, vind je nergens 
anders, wordt verteld. 
Dhr de Groot geeft aan dat ze met een aantal bewoners spontaan bij elkaar zijn gekomen en het er 
over hebben gehad. Ze vragen zich af of de bruggen werkelijk zo slecht zijn. Ze schrikken ook van het 
feit dat een brug 60.000 euro meer kost dan een duiker.  
Een brug gaat gemiddeld 80 jaar mee, de aanwezige bewoners vinden het wel een slecht beleid van 
de gemeente, dat men 79 jaar niets heeft gedaan en nu een jaar voor datum aangeeft dat er geen 
geld is voor een nieuwe brug. Dit had hun inziens wel begroot moeten zijn, middels afschrijving over 
de afgelopen 79 jaar. 
 
Werkzaamheden in etappes volgens eerste voorstel van de gemeente: 
Eerst worden de 2 bruggen vervangen bij van Leeuwen nr 5 en de Groot nr 29. 
En in een later stadium de brug bij Hofland nr 11.  
Ook legt de gemeente uit dat het Waterschap de gemeente toestemming moet geven om de bruggen 
te vervangen door duikers.. De bewoners opperen of je bij het waterschap geld extra kunt vragen om 
toch bruggen te plaatsen. Wellicht kan het verschil door het waterschap bijgelegd worden? 
 
Er wordt geopperd of het een oplossing zou zijn om een vierkante duiker te plaatsen. Met een mooie 
leuning er op, zoals de bruggen nu hebben. Dan oogt het als een brug. Dit zou een mooie oplossing 
zijn in de ogen van de aanwezigen. Kees Oskam is inmiddels aangeschoven en geeft aan dat als blijkt 
dat er extra geld vrijgemaakt moet worden, hij terug moet naar de raad om extra geld te vragen. In 
Mei is de kadernota. 
 
We besluiten gezamenlijk dat dat is wat we graag willen. Tot nu toe gebeurd er dus niet, tot er een 
nieuw plan ligt. 
 
Vervolg dorpsteamoverleg. 
 
Notulen vorige keer: 
Vastgesteld en goedgekeurd 
 
Ingekomen stukken: 
Kroonringen: dit vinden we geen taak van het dorpsteam, dit leggen we terug bij de gemeente 
Vluchtelingenbijeenkomst 5 april: hier komen we niet als dorpsteam naar toe, mensen gaan op 
persoonlijke titel.  
Voorzittersbijeenkomst 19 april: hier gaan we niet naartoe 



Uitnodiging redacteurenoverleg website: Peter en Jan Barend gaan hier naar toe. Peter geeft de 
datum aan Jan Barend door 
 
Mail Thea: Convenant is nu getekend en aan Thea overhandigt. Na ondertekening vanuit de 
gemeente krijgen we een exemplaar terug. 
Verlichting begraafplaats: we zijn erg blij met de oplossing 
Verkeerssituatie Molendijk/Dorp/Kosterdijk: Er worden aanpassingen gedaan, dit kost weer extra 
geld. We geven aan dat we ons slecht gehoord voelen. We willen graag dat er wordt meegenomen 
naar de gemeente dat we serieuzer worden genomen.  
Wegversmalling Groendijck: Bert maakt een foto van de voorrang situatie, stuurt deze naar Thea. 
Sjaak: er moeten voorrangborden worden verwijderd. Er worden foto's gemaakt en naar Thea 
gestuurd. 
Kapot rijden van bermen: Jeannette maakt melding van gat in oosteinde nabij kruispunt tuurluur. 
Gaten in de rotonde heeft de aandacht. 
 
Behandeling actielijst: 
Joke: levert een stukje aan bij Thea over een oproep voor nieuwe leden, dit kan dan in het gemeente 
stukje. 
Jeannette: levert stukje over beeld aan bij de KoR. Het is de vorige keer niet geplaatst. Joke mailt het 
stuk naar Jeannette toe wat ze destijds naar de KoR heeft gestuurd. 
A12, bijeenkomst bij gedeputeerde geweest. Deze was erg vruchtbaar. Nieuwerbrug heeft gevraagd 
om een bijeenkomst met ons en Kees Oskam. 
Ron Sluijs, nieuw voorstel vanuit gemeente door input bewonersbijeenkomst. 
Oliewinning: Kees Oskam heeft met kamerleden bij de boorplek gestaan. Dit punt verschuift naar een 
aandachtspunt (is eind van het jaar pas weer meer over te vertellen) 
Molendijk: de flitspaal is weg. Er wordt nu heel hard gereden. Er wordt gekeken of er een display kan 
worden geplaatst om de snelheid te meten. Dat is een tijdelijke oplossing voor korte termijn. Graag 
willen we een oplossing voor de lange termijn. 
Actie: gemeente. Kijken naar mogelijkheden om snelheid remmende elementen te plaatsen. 
 
 
A12, fijnstof. Kees Oskam is 2 keer bij de rechtbank geweest. Het ging over de snelheid verhoging irt 
fijnstof. 
 
Rondvraag: 
Thea: de volgende vergadering is de wethouder er niet. Als blijkt dat hij niet op vakantie is/gaat, dan 
sluit hij alsnog aan. 
Els: Huis van Alles staat als artikel in de KoR. Er staat dat het van iedereen is. Dit zou alle dagen van 
de week betekenen. Els is benieuwd of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Ze hoort verhalen die 
dit tegenspreken en dat stemt haar verdrietig. Dit zou gedeeld moeten worden met de wethouder 
die hierover gaat. Els heeft dit ook bij de gemeente neergelegd. 
Sjaak; er zijn mooie initiatieven in het kerverland. Een fietsclub, twee keer per week taalles voor 
vluchtelingen, etc.  
Op de actielijst zetten we het item, om na te denken hoe we  de statushouders kunnen 
verwelkomen. 
Bert: Boerenerfmarkt, deze graag als activiteit op de website zetten.  Bert levert aan als Peter. 
Peter: Molendijk 2 is gesloopt. Dit is nu braakliggend terrein. Dit is van de woningbouwvereniging.  
Het stukje bij het bushokje is ook verloederd. Kan de gemeente dit opknappen?  Het is ook de 
opstapplaats voor kinderen met een beperking die met busvervoer gaan. 
 

 



 

Actielijst 

1 Peter Coby uit dropboxaccount en 
gezamenlijk mailadres halen 

 

2 Gemeente Nieuw voorstel maken voor bruggen 
westeinde met kostenraming en plan 
van aanpak voor extra geldaanvraag bij 
de raad 

 

3 Thea Convenant door gemeente laten 
tekenen en retourneren naar Jeannette 

 

4 Bert Foto’s maken van verkeerssituatie 
Groendijck en mailen naar Thea 

 

5 Sjaak Foto’s maken van overbodige 
voorrangsborden Groendijck en mailen 
naar Thea 

 

6 Jeannette Foto maken van gat in weg oosteinde 
nabij Tuurluur en mailen naar Thea 

 

7 Joke Tekst mailen naar Thea over oproep 
nieuwe bestuursleden dorpsteam zodat 
dit in het gemeentenieuws kan in de 
KoR 

 

8 Joke Tekst beeldje plaatsen naar jeannette 
mailen voor plaatsing in KoR 

 

9 Gemeente Inplannen overleg A12 met dorpsteam 
Nieuwerbrug en Waarder 

 

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

 

11 Gemeente Doorgeven aan woningbouw dat terrein 
tussen kerverland en molendijk 
verloederd, dit op laten knappen 

 

12 Allen Nadenken over welkomsgeste aan 
statushouders 

 

 
Volgende vergadering: 
3 mei: speeltuin Alexanderstraat 
28 juni:  
23 augustus 
27 september 
8 november 
20 december: oliewinning Oosteinde 
 


