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Notulen Dorpsteam Waarder 

Datum: 21 januari 2014 

Locatie: PWA School 

 

 

Aanwezig:  Brenda Linssen, Els Kneppers, Sjaak Voorn,Coby van Eijk, Ton de  Koning, Leonne 
Dikmans, Mark de Vink, Joke Pater, Bert Hogendoorn, Ronald Hordijk (Gemeente) 

 Piet de Koning, Wim de Boevere, Peter Oskam (Rekam), Albert de Koning (Koning & 
Witzier),  de heer van Vliet , de heer Kruitwagen 

 

Afwezig:  Geen 

 

1. Opening door de voorzitter 
De vergadering wordt om 19.45 geopend. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 
Brief Gemeente inzake informatieavond ontwerpbestemmingsplan De Steupel – geen 

afvaardiging .  

Email verkeer BBW inzake krantenartikel ontwerpbestemmingsplan bouw woningen in 

Waarder (komende 10 jaar). De email wordt als zeer grievend ervaren en de voorzitter zal 

een officiële reactie sturen naar de BBW dat deze taal niet strookt met onze principes. 

Email verkeer Sjaak Voorn inzake plaatsing lantaarnpalen Beatrixstraat en Marijkestraat. 

Coby van Eijk zal contact met de opzichter opnemen. 

Brief Gemeente inzake Ronde Tafel Gesprek – Joke Pater en Els Kneppers zullen hieraan 

deelnemen. 

Snelheidsmeeting Groendijck – Mark de Vink merkt op dat deze op de verkeerde plaats 

wordt verricht. Op dit punt wordt altijd al afgeremd. Mark en Bert zullen contact opnemen 

met de gemeente. 

Email Wouter de Kloet/ wijkagent  inzake verkeersveiligheid Dorp door te hoge heg -  Joke 

Pater neemt dit verder op en zal de mogelijkheid van de plaatsing van een verkeersspiegel 

naar voren brengen. 

 
4. Behandeling actielijst 

1. Patatkraam Waarder -  op 20 februari is er opnieuw een gesprek met de gemeente 

geweest. Dit heeft weinig soelaas geboden. Het wachten is nu op overleg met de heer van 

Eijk over mogelijke plaatsing bij het benzinestation. 

2. Dorpsschouw – wacht op afspraak met de gemeente.  De wijk regisseur zal dit op zich 

nemen. Mark de Vink  wordt aan het projectteam toegevoegd en gaan een plan de 

campagne maken. Schouw liefst voor de verkiezingen.  Stelregel: Dit mankeert er aan het 

dorp en dit is ons dorp! 

3.Kerverland – geen nieuwe ontwikkelingen. Informatieavond volgt. 

4.Aanduiding Waarder A12 -   geen nieuwe ontwikkelingen. 

5. Website – verzoek van Brenda Linssen om in geval van nieuwe informatie over een 
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actiepunt een item te schrijven voor plaatsing op de website.  

6. Plaatsing banken bij speelplaatsen -  Ondanks herhaalde verzoeken nog geen reactie van 

de gemeente op de laatste mail. Ronald Hordijk gaat bemiddelen. 

7.Internetverbinding -  de heer Oskam (Directeur Rekam) is uitvoerig ingegaan op de slechte 

verbinding en oorzaken met teamleden en bewoners. De heer Oskam zegt toe direct actie te 

ondernemen op de problemen met de schakelkasten op het Oosteinde (binnen 2 weken) 

Oppert de mogelijkheid om een bewonerscollectief op te richten teneinde de mogelijkheid 

van glasvezel in het buitengebied te onderzoeken.  Hierbij wordt o.a.  geopperd de 

glasvezelkabel te trekken door; het riool, door de oude waterleiding, door een mantelbuis of 

door prive gebied. Bij dit laatste punt moet de vergoeding voor de eigenaar van het perceel 

goed in ogenschouw worden genomen. Mark de Vink sluit zich bij het projectteam aan. 

8. Bouw huizen Dorp 2 – punt afgevoerd zie gespreksverslag met gemeente. 

Punt 9  en 10 blijven onverminderd van kracht. 

 

5. Financiën 
Er zijn nog geen verdere uitgaven dan de advertentiekosten voor de Plus in de Kijk Op 
Reeuwijk (KOR) 
 

6. Rondvraag 
Sjaak Voorn: Als agendapunt opnemen de mogelijke plaatsing van een AED in een publieke 
ruimte. 
Ronald Hordijk: Bespreking dorpsagenda’s heeft plaatsgevonden. B&W of afvaardiging 
hiervan zal binnen afzienbare tijd bij het dorpsteam langskomen om hier over te praten. Het 
streven om dit in het najaar 2013 te doen, is niet gelukt. 
Joke Pater: Verzoek parkeerbeleid en navolgen verkeersregels op de agenda te plaatsen. 
 

7. Afsluiting 

21.45 uur 

 

 

Namens het dorpsteam 

Leonne Dikmans  

Secretaris. 


