
Notulen Dorpsteam Waarder d.d 8 November 2016 
 
Aanwezig:   Joke (vz), Wilfred, Peter, Ton, Els, Jeannette (notulen) Vincent van Luit, Elma Huisman 
(woningbouw) Thea (gemeente) 
Afwezig:  Bert, Erik, Sjaak en Dick 
 
Informeel:  
We hebben het gehad over wegafsluitingen, het slechte fietspad bij Bert voor (dit komt terug tijdens 
de vergadering) 
Er wordt aan Wilfred gevraagd of hij na een aantal bijeenkomsten heeft nagedacht of hij voor vast in 
ons dorpsteam komt. Wilfred geeft aan dat hij lid wordt van ons team. Peter voegt Wilfred toe aan 
onze dorpsteam mail en de dropbox map. 
 
Opening voorzitter: Joke opent om 20u de vergadering 
 
Notulen vorige keer: Pagina 1: bomen tennisbaan, er komen nieuwe bomen en de grond wordt 
aangevuld 
 
Ingekomen stukken: Er is een aanvraag ingediend vanuit de EHBO bij de PWA school om het 
onderhoud van de AED te betalen. Het gaat om 119 euro. We besluiten deze te betalen. Thea zoekt 
uit hoe dit zit, want zij heeft het idee dat elke  kern een AED gaat krijgen en dan kunnen deze kosten 
door de gemeente betaald worden. Dit komt terug de volgende vergadering.  
 
Behandeling actielijst vorige vergadering:  

1 Gemeente/Dorpsteam Nadenken over langere termijn 
oplossing voor snelheid Molendijk 

Op agenda vandaag 

2 Joke Woningbouw uitnodigen voor ons 
overleg. 
 

Afgerond 
 

3 Joke Piet de koning vragen wanneer 
beeld wordt geplaatst voor foto 

Afgerond 

4 Thea Navragen of dorpsteam bushokje 
aan mag pakken 

Thea gaat het 
opnemen met 
een collega, 
want het blijft te 
lang liggen door 
Thea gaat het 
opnemen met 
een collega, 
want het blijft te 
lang liggen door 
alle 
omstandigheden. 
Het idee is het 
snel op te 
knappen, daarna 
te gaan kijken 
naar reclame, etc 

5 Gemeente Terugkoppeling over speeltuin 
Alexanderstraat 

Dit is in 
onderhandeling. 
Er worden 



meerdere opties 
overwogen. 

 

6 Jeannette Ruth Foussert antwoord mailen 
over speeltuin 

Afgerond 

7 Dick Verfraaiing dorp na inrichten 30 
km zone met plantenbakken via 
ondernemingsfonds 

Blijft staan 

8 Joke Voorbereiding mailen naar 
woningbouwvereniging 

Afgerond 

9 Gemeente Dorpteam informeren bij 
ontwikkelingen rondom randweg 
woerden-oosteinde ontsluiting 

Blijft staan 

 
Financiën: Zijn niet gewijzigd.  
Ton wil graag de financiën afronden voor het eind van het jaar. Joke stuurt de rekening van de 
vergaderruimtes en koffie. Jeannette brengt een bloemetje bij Coby en dient deze rekening in. 
Ton wil graag stoppen in 2017. Hij komt nog 1 keer in januari met gebak. Wilfred neemt dan zijn taak 
over.  
 
Vragen woningbouwvereniging: 
Hoe gaat de woningbouw om met openbare ruimte van de woningbouw? 
Antw: de binnentuin van het Kerverland wordt onderhouden (op een laag pitje) door de 
woningbouw. Dat er op tijd gemaaid wordt. De voorkant van het kerverland dat wordt bekeken en er 
wordt aandacht aan besteed. Dit wordt terug gekoppeld. 
Wat is het beleid bij vervuiling rondom huizen? 
Antw: Als er vervuiling is rondom een huis, dan kun je bellen of mailen naar de woningbouw 
Ontwikkeling kerverland, toekomstplannen: 
Antw: Voormalig kerverland is voor 2 jaar opgezet voor de statushouders. Er is nu een partij die wil 
gaan bouwen op die plek. Rond de 19 huizen. Ze willen vanaf begin 2018 gaan bouwen.  
Verkoop huurhuizen: 
De afgelopen jaren zijn er 8 mutaties in waarder geweest. Bij publicatie komen er geen of één 
reactie. Waarder lijkt meer op kopen gericht te zijn.  
Overzicht huidige status huurhuizen en grond woningbouw 
1100 woningen in de Reeuwijk-Waarder-Driebruggen. Er is een verkoopprogramma.  
Inrichtingskosten statushouders: 
Er wordt aan de mensen verteld dat ze rekening moeten houden met de tijdelijkheid. Als er 
gezinshereniging is, dan krijgen ze een aanvulling op het bedrag wat ze kunnen besteden. 
Overlast die bewoners boven de school hebben van de kinderen: 
Buiten schooltijd om wordt er tegen de muur gevoetbald. Er wordt over geklaagd bij ons, maar wij 
zijn hier eigenlijk niet voor. Als er weer door een koper wordt geklaagd, dan geven we aan dat ze dit 
door moeten geven aan de vereniging van eigenaren. Als het en huurder is, via de woningbouw. 
 
Vraag vanuit de woningbouwvereniging: 
Wat verwachten jullie vanuit de woningbouwvereniging?  
Antw: behoud van inwoners van ons dorp. Dit in een gemêleerd gezelschap, dus zowel jongeren als 
ouderen. Ook voor een éénpersoonshuishouden.  
Wat verwachten we van elkaar? 
Antw: een samenkomst met andere dorpsteams over woningbouw. Meer informatie over 
woningtoewijzing, etc. Dus ons informeren maar ook de inwoners van Waarder informeren. 
Misschien een goed idee om een avond te organiseren als de plannen voor het nieuwe Kerverland 



waar je het over koop en huren gaat hebben. We kunnen ook een interview plannen voor in de kijk 
op Reeuwijk.  
Er zit niemand uit Waarder in de huurvereniging. Dit is iets wat als een gemis wordt ervaren.  We 
proberen wat mensen te benaderen. 
 
Ideeën opzet project Waarder vanuit subsidie gemeente: 
De bijeenkomst over de openbare ruimte is schriftelijk verwerkt. De uitkomsten worden op 30 
november gepresenteerd aan de raad. Op 6 december wordt er over gediscussieerd. Thea zorgt dat 
we het plan krijgen toegestuurd. 
 
Het is gebleken dat Sjaak een andere intro heeft gehouden tijdens de bijeenkomst dan die door Joke 
is aangedragen. Hier zijn we niet blij mee, want we willen graag als dorpsteam als één geheel gezien 
worden. We vragen Sjaak dus om niet op eigen initiatief dingen te doen, maar alles via Jeannette te 
laten verlopen wat naar buiten gaat. 
 
De gemeente heeft een flink bedrag per dorpsteam beschikbaar gesteld om wat te ontwikkelen. We 
gaan onze volgende vergadering hier aandacht aan besteden. Joke en Jeannette stellen een artikel op 
voor de KoR. We gebruiken hiervoor de tekst van motie 4, etc 
 
30 km zone molendijk: 
Dit is in behandeling. We laten dit op de agenda staan. Els vraagt zich af hoe ze het kunnen 
handhaven. We nemen aan dat als het al meer is ingericht als 30 km zone, dan kun je er ook meer op 
anticiperen. 
 
Trillingen dorp: 
De trilling meetgegevens zijn besproken en de asfaltaannemer heeft al opdracht gegeven om de 
oude asfaltreparatie weg te frezen zodat de gemeente kan  kijken wat er in de ondergrond aan de 
hand is. 
Als er iets afwijkends in de fundering van de weg zit willen ze dat gaan vervangen/aanpassen. 
De aannemer moet alleen vanwege het late tijdstip in het jaar wel zijn werk goed indelen en kan 
mogelijk dit jaar niet meer alles doen wat er is opgedragen. De kans op vorst en regen is erg groot in 
deze periode van het jaar. 
De gemeente onderhoud contact hierover met mevrouw Randeraad. 
Jeannette mailt de lijst met mailadressen naar Thea., zodat ook de andere dorpsbewoners worden 
ingelicht. 
 
Programmaraad (evaluatie vergadering waar Joke, Els en Sjaak waren) 
Het was een flut bijeenkomst. De insteek was volgens Joke niet de juiste. Er was te veel 
(over)bemoeienis. De insteek die er was, past niet bij hoe Waarder met haar inwoners om gaat. Het 
feit dat elk dorp recht heeft op een programmaraad, dus Waarder ook. Maar misschien heef 
Waarder hier geen behoefte aan. Joke heeft wethouder Kromwijk gebeld, daarna belde Mirjam van 
Veen har terug en er komt en nieuwe afspraak op 15 november om dit te bespreken. In januari 
komen we hier op terug. Joke en Els gaan naar deze bijeenkomst. 
 
Datums vergaderingen volgend jaar: 
Onder deze notulen staan de datums. De groene datums dan kan Kees Oskam, de rode datums niet. 
We laten de datums zo staan. 
 
Rondvraag: 
Ton: Het etentje op 23 november dan kan hij niet. We plannen een nieuwe datum via datumprikker 
(actie jeannette) 
Thea: Marlo Vuijk gaat wat anders doen bij de gemeente. Hij wordt opgevolgd door Marco de Goede.  



Zitten de kattenogen op de goede plek? Ze moesten voor de fietsers zichtbaar zijn, maar ze zijn nu 
voor de auto's aangebracht. Thea gaat hier achter aan. 
Er zijn in twee kernen een energiemarkt gehouden. Is in Waarder animo hiervoor? We hebben 
eigenlijk geen idee. 
Bert: Het fietspad aan het begin  van de Groendijck (ter hoogte van nr. 59a) wordt heel slecht door 
de boomwortels. Kan hier naar gekeken worden? Thea neemt dit mee 
Joke: hebben gemeenten onderling contact met elkaar over wegafsluitingen? Er zijn dagen dat je 
bijna onze dorpen niet uit komt vanwege afsluiting, oudewater, hoogeind, of brug haastrecht. 
Het schrijven van de stukjes voor de KoR is ook een taak van Joke, maar ze komt hier niet aan toe.  
We spreken af dat we na een vergadering een stukje aanleveren, tussendoor leveren we niets aan tot 
er weer een vergadering is. 
 

Huidige actielijst 

1 Thea Navragen of dorpsteam bushokje 
aan mag pakken 

Thea gaat het 
opnemen met 
een collega, 
want het blijft te 
lang liggen door 
Thea gaat het 
opnemen met 
een collega, 
want het blijft te 
lang liggen door 
alle 
omstandigheden. 
Het idee is het 
snel op te 
knappen, daarna 
te gaan kijken 
naar reclame, etc 

2 Gemeente Terugkoppeling over speeltuin 
Alexanderstraat 

Dit is in 
onderhandeling. 
Er worden 
meerdere opties 
overwogen. 

 

3 Dick Verfraaiing dorp na inrichten 30 
km zone met plantenbakken via 
ondernemingsfonds 

Blijft staan 

4 Gemeente Dorpteam informeren bij 
ontwikkelingen rondom randweg 
woerden-oosteinde ontsluiting 

Blijft staan 

5 Peter Wilfred toevoegen aan 
dorpsteammailadres en dropbox 

 

6 Thea Zoekt uit hoe het zit met de AED 
per dorp, of de gemeente hierin 
iets kan betekenen 

 

7 Jeannette Bloemetje brengen bij Coby en 
bon naar Ton sturen 

 

8 Woningbouw Terugkoppeling over braakliggend  



stuk voor Kerverland bezien vanaf 
Molendijk 

9 Joke en Jeannette Interview houden met 
woningbouw voor KoR 

 

10 Dorpsteam Huurders benaderen om zitting te 
nemen in de huurdersvereniging. 
Joke vraagt eerst Leen Soeters 

 

11 Joke en Jeannette Stuk opstellen voor KoR over 
ideeën voor subsidiepotje voor 
openbare ruimte 

 

12 Thea Zoekt uit hoe het zit met de AED 
per dorp, of de gemeente hierin 
iets kan betekenen 

 

13 Jeannette Mailadressen dorpbewoners 
mailen naar Thea 

 

14 Jeannette Datumprikker uit doen voor 
etentje 

 

15 Joke Rekening gebruik school naar Ton 
sturen 

 

16 Thea Zoekt uit hoe het zit met de 
kattenogen op de molendijk 

 

17 Thea Aandacht vragen bij gemeente 
voor fietspad ter hoogte van 
groendijck 59A, boomwortels !! 

 

 
 
 
Volgende vergadering:  
10 januari: (oliewinning Oosteinde, 30km zone molendijk, ideeën voor subsidie openbare ruimte, 

dorpsraad overleg terugkoppeling) 

14 februari  

28 maart  
9 mei  

20 juni  
22 augustus  

3 oktober  

14 november  
19 december  


