
Notulen Dorpsteam
Datum: 16 september 2013
Locatie: PWA School

Aanwezig:  Bert Hogendoorn, Brenda Linssen, Coby van Eijk, Joke Pater, Leonne Dikmans, 
Sjaak Voorn, Ton de Koning, 

Afwezig: Els Kneppers, Mark de Vink

1. Opening door de voorzitter
19.40 uur

2. Notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd 

3. Ingekomen stukken/mededelingen
- Mark heeft aangegeven de komende tijd weinig tot geen tijd in het dorpsteam te 

kunnen steken i.v.m. de gezondheid van zijn vrouw en drukke werkzaamheden. Het 
penningmeesterschap is daarom overgezet naar Joke Pater.

- Op aangeven van Joop de Hoog heeft Brenda een mail ontvangen van het RABO 
Dichtbij Fonds inzake het dorpsplein.  Brenda zal een mail sturen dat zij dit binnen het
team zal bespreken en zodra de projecten duidelijk vaststaan, wij contact met de 
RABO op zullen nemen.

- Zwanendriften. Dit fenomeen is verboden, in het verleden is echter alleen aan de heer 
Oostveen uit Nieuwerbrug ontheffing verleend.  Na onderling beraad hebben we als 
standpunt ingenomen dat deze discussie bij de dierenbescherming en op politiek 
niveau thuishoort.

4. Behandeling actielijst
1. Patatkraam – inmiddels hebben wij handtekeningenlijsten ontvangen (175 ex) en een korte

samenvatting van wat er allemaal is afgespeeld. Wij zullen ons verder inlezen in het 
dossier, contact opnemen met de wijkregisseur en een afspraak maken met de 
desbetreffende persoon binnen de gemeente.

2. Groendijck – problematiek in kaart gebracht en ingebracht op de dorpsagenda. Tijdens 
dorpsschouw aandacht aan besteden.

3. Informatie werkzaamheden Kerverland – blijft van kracht. Geen nieuwe informatie
4. Plaatsaanduiding Waarder op snelweg -  Ingebracht op dorpsagenda. Brenda zal dit met de

wijkregisseur opnemen en de heer Koot van de gemeente inschakelen. Op dit moment is er
weinig tot geen mogelijkheid om de borden weer te veranderen echter bij de 
besluitvorming rond de nieuwe rondweg moeten we dit zeker oppakken. De berichtgeving 
op de website rond dit vraagstuk is door de plaatselijke pers opgepakt en gepubliceerd. 

5. Bijhouden website – De flyer is geplaatst. Brenda zal de emailadressen van de secretaris, 
voorzitter en het info adres op de site vermelden.

6. Straataanduidingen – zijn in kaart gebracht. Joke geeft hierbij aan dat de postcode voor de 
Prinses Beatrixstraat en de Amaliastraat gelijk zijn. Dit is zeer verwarrend. Punt zal op de 
dorpsagenda worden opgevoerd.
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7. Internetverbinding Oost - en Westeinde  - De inventarisatie is afgerond. Het stuk kan op 
de site worden gezet. Volgende stap is contact opnemen met de Rekam (zij zijn inmiddels 
al bezig in Waarder Zuid met de aanleg van de glasvezelkabel). Ton geeft aan dat hij in 
verband met drukke werkzaamheden het najaar weinig tot geen tijd heeft dit verder op te 
pakken en verzoekt Brenda het voortouw te nemen. 

8. Integraal beleidsplan  - De bijeenkomst rond het beleidsplan was zeer breed. Het enige 
punt wat hier voor Waarder uitkwam was dat alleen de begraafplaats een A prioriteit bleef 
en alle andere zaken een lagere prioriteit krijgen.

9. Afsluiting Oosteinde – Met vereende krachten zijn de problemen uitgelegd en is de 
afsluiting vooralsnog van de baan. We moeten echter tijdig op de besluitvorming rond de 
nieuwe rondweg inhaken (zie ook punt 4) want dan komt dit punt weer aan de orde.

10. Contact opnemen met de familie Meijer -  is afgehandeld.

5. Evaluatie Oosteinde
Project is inmiddels afgerond maar blijft onze aandacht vragen bij de nieuwe rondweg.

6. Financiën
De financiën zijn overgedragen aan Joke. De bankpas is binnen en staat op naam van het 
Dorpsteam. Het is niet mogelijk hiermee te pinnen echter wel ideal betalingen te doen.

7. Website/mailadressen
De mailadressen zijn inmiddels gewijzigd in de privé adressen voor degene die de 
dorpsteamadressen niet konden openen. Bij aanwezigheid van Mark zullen we dit weer aan de
orde stellen.

8. Integraal beleidsplan
Reeds bij behandeling van de actielijst besproken.

9. Datum volgende vergadering
Volgende vergaderingen zijn:  29 oktober en 10 december om 19.30 in de PWA school. 

10. Rondvraag
De dorpsschouw een extra tintje meegeven door te starten met een rondleiding bij Van der 
Burg en te eindigen in de theetuin.  Als extra aandachtspunt de gevaarlijke hoek 
Molendijk/dorp, hier gaat namelijk het trottoir over in fietspad. Tevens graag aandacht vragen 
voor het kerkelaantje. Het waterpeil is zo laag dat uitbaggeren noodzakelijk is geworden.
Gebruik dropbox geïntroduceerd en aangenomen.

11. Sluiting
21.45 uur
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