
Notulen Dorpsteam Waarder d.d. 22 september 2015 
 
Aanwezig, Brenda (vz), Joke, Ton, Coby, Bert, Peter, Els  en Jeannette (notulen) Ron Sluijs (voor punt 
bruggen/duikers en verlichting) Kees Oskam, Karin Aartman 
Afwezig met bericht:  Sjaak (sluit later aan bij punt vluchtelingen) 
 
Opening  Om 19.00u informeel overleg, vanaf 20.00u overleg in aanwezigheid gemeente 
 
Ingekomen stukken:  
Coby, krijgt klachten van omwonenden dat er gevoetbald wordt tegen de muur dat er overlast is. Ze 
heeft gehoord dat het is ingediend bij de woningbouw en de gemeente. Er is geen resultaat. De 
gemeente kijkt het na of deze klacht er ligt en hoe ze hier mee om kunnen gaan  
 
Bruggen en duikers: 
Ton licht toe dat we het  betreuren dat de bruggetjes verdwijnen. Dhr. Oskam geeft aan dat het 
slotenpatroon verandert en dat bruggen minder nodig zijn.  Er is geen geld gereserveerd voor de 
bruggen. Met name ook het late informeren van een voldongen feit, dat stoort het dorpsteam nog 
het meest. Nu achteraf na klagen van ons zijn er ws. mogelijkheden.  
We zien liever dat we eerst met elkaar na mogen denken over hoe we de bruggen gaan vervangen, 
dan gezamenlijk tot een oplossing komen. We geven aan dat het een goed idee is om de bewoners 
aan het Westeinde een brief te sturen met de vraag wat zij zouden willen. Zelf willen we ook 
geïnformeerd worden. 
Het Oosteinde moet aangepakt worden, de duikers zullen hoger komen dan de huidige bruggen. We 
willen de doorsnee van de duikers zo groot mogelijk ivm de doorstroom van water omdat het 
stinksloten worden. 60 cm is echt te klein! 
 
Verlichting:  
Vanaf Verkaik is er meer verlichting dan in Waarder. Hoe verder   naar Driebruggen, hoe lichter het 
wordt.  Er ligt een voorstel op tafel. De rode bollen gaan weg, de groene blijven. We geven aan dat 
we bij Verkaik een extra lamp willen. Dit omdat je daar huizen hebt en er gefoldert wordt en collecte 
gelopen. Het is anders een gevaarlijke situatie. 
 
Vorige notulen: 
Ingekomen stukken: 
Vraag Els over afvalheffing. Er wordt vooraf geïnd, achteraf kun je geld terug krijgen. Vaste lasten 
vooraf, variabele kosten achteraf. De gemeente is nog aan het onderzoeken of het kan dat je vaste 
lasten betaald en achteraf een verrekening krijgt en een lagere jaar last krijgt. Hier komt nog 
informatie over. 
 
Uit de notulen zijn nog wat losse punten, Karin/Thea zet de terugkoppeling vanuit de gemeente op 
de mail.  
 
Actielijst: 
3. Bij het verkeersrondje zijn we op het kruispunt geweest. De verkeerslichten staan niet goed 
afgesteld. De installatie is ook verouderd. Dit wordt aangepakt en de oosteinde kant krijgt voorkeur.  
5. De gemeente gaat het gesprek aan met Woerden over het stuk Oosteinde tot Woerden. Het 
voorstel zou dan zijn om de zak paal vlak voor het viaduct te plaatsen, zodat daar de rij kan staan en 
er gekeerd kan worden. Eind van het jaar komt dit ws. ter sprake, dus dan zet het dorpsteam het op 
de agenda. 
6. Het park ziet er redelijk uit, er groeit gras. Er komt een ontwerp voor de bomen, dit wordt aan ons 
voorgelegd.  Karin vraagt na wanneer we de tekening kunnen verwachten. 



7. AED is goedgekeurd door Durate. Er komt er 1 aan de buitenkant van de Plus en aan de buitenkant 
van de school, ze worden dan doorgeschakeld naar het alarm van beide panden.  
8. Het hek moet nog weg,  Er ligt nog een elektriciteitspaal, die moet opgehaald worden door Stedin. 
Jeannette heeft Sjaak gevraagd dit op te pakken en te melden. 
9. Brenda pakt dit punt op. Wij doen een voorstel hiervoor. Joke neemt het punt over en legt contact 
met Nathalie Pepping over het tweede beeld. 
10. Joke heeft gesproken met dhr. van Luit, er is nieuwe wetgeving dat mensen van buitenaf ook 
aanspraak kunnen maken op huizen. Er is nu een lotingsysteem, waarin binnen de marges wat mag, 
inwoners voorrang kunnen krijgen op de loting 
16. Dit punt nemen we mee naar de volgende vergadering. Dhr. Oskam wil zelf graag een keer kijken. 
Jeannette neemt contact met hem op.  
17. De huizen staan op funda te koop. Zolang er nog niets verkocht is, wordt er niet gebouwd.  
18. De oversteekplaats wordt opnieuw geverfd. Er zijn ideeën voor de oversteekplaats om het te 
verhogen zodat je makkelijker met je winkelkar over kunt steken, dan moet je ook afremmen. Dit 
wordt meegenomen met de aanpak van de dorpskern, deze wordt volgend jaar weer besproken 
De sluis bij de ingang dorp bij Bert zijn huis wordt wel uitgevoerd dit jaar. Samen met de molendijk. 
De flitspalen, worden weggehaald, dit heeft Peter zelf gehoord. We krijgen nog een voorstel van dhr 
Oskam over het afremmen i.p.v. flitspalen. 
18.1 Sjaak neemt de brievenbus op zich. De gym bus voor school, Joke heeft wat aanpassingen 
gedaan. We houden het in de gaten 
19. Karin kijkt na of er een officiële argumentatie is die we toegestuurd kunnen krijgen. Dit om aan 
inwoners mede te delen als er vragen zijn. 
20. A12: er wordt over de snelheid onderhandeld.  Over het viaduct: er komt een audit, er wordt na 
de uitkomst gekeken, aan de hand daarvan wordt het uiteindelijke besluit genomen. 
 
Financiën: 
Slaan we deze keer over 
 
Vluchtelingen: 
Angelique  Alberts en Martien Kromwijk zijn aanwezig. 
 
Brenda geeft aan dat we vooraf nog hebben gezeten om door te nemen hoe we met dit punt 
omgaan. 
We willen een onafhankelijke positie innemen. We willen dus niet in de brief genoemd worden.  In 
de media gaat iets al snel een eigen leven leiden terwijl we neutraal willen zijn. 
 
Dhr Kromwijk is wel gelukkig met de keuze die wij maken. Het is duidelijk voor Dhr. Kromwijk dat we 
niet in de brief genoemd willen worden. 
 
Dhr. Kromwijk vind het prettig dat er gecommuniceerd wordt en wil dit ook graag zo houden. Welke 
signalen het ook zijn, het vind het goed om ze te horen. 
 
Dhr. Kromwijk geeft aan dat hij het wel prettig vind om over de inhoud te praten. Joke geeft nog aan 
dat ze de stijl aan zou passen, de taal is wat moeilijk en er zit een herhaling in de brief. 
 
Er komt een inloopavond voor de inwoners. Er komen informatiestands over vluchtelingenwerk, de 
woningbouwvereniging en de gemeente. 
De brief zou wel apart bezorgd moeten worden. Het liefst op donderdag of vrijdag, als het rustig is 
met de post. 
 
Vragen: 



- Je hebt het over 15 statushouders. Antw: er wordt gesproken over huisvesting in combinatie 
met tijdelijke bewoning. Het aantal huizen kan dus ook fluctueren. 

- Er is in het verleden gesproken over huisvesting en toen kon het niet, waarom nu wel? 
Statushouders mogen langer blijven, het gaat dus niet om tijdelijke huisvesting. Antw: het 
idee was om het Kerverland gelijk na leegstand te slopen. De gemeente heeft gevraagd aan 
de woningbouw om nog even te wachten met slopen en nog 1 keer goed na te denken of er 
nog een andere optie voor bewoning zou zijn. Ze zijn dit nog aan het onderzoeken. Twee 
weken geleden is de situatie veranderd (dit was niet te voorspellen). De gemeente heeft de 
opdracht gekregen om statushouders te plaatsen. Deze mensen hebben een verblijfsstatus 
en zitten soms al 1, 2 of 3 jaar in het AZC.  Er is gevraagd aan de woningbouw of ze een 
huurovereenkomst voor ten minste twee jaar aan kunnen bieden. Dit betekent dat ze niet 
tot het oneindige daar kunnen wonen, want er is ook geen zekerheid dat het Kerverland  tot 
het oneindige blijft staan. Ze zijn niet per definitie moeilijk plaatsbaar. Dit zijn met name 
grote gezinnen of alleenstaanden. De woningen in het Kerverland bieden juist plaats aan 
alleenstaanden, hier is een tekort aan in Nederland 

- Wat als het Kerverland wordt afgebroken, dan hebben deze bewoners een huis nodig.  Antw: 
Als het Kerverland weg gaat, dan gaan deze bewoners mee in de normale procedure van 
herhuisvesting. 

- De mensen die komen, waar worden ze op geselecteerd? Antw: De gemeente krijgt een lijst 
van Ferm Werk. De gemeente kijkt of het mensen zijn die niet binnenkort een 
gezinshereniging krijgen en het liefst met een christelijke achtergrond (niet allemaal, maar 
het liefst zo groot mogelijk) 

- Blijft dit aantal zo, of komt dit bovenop het aantal wat we verplicht zijn. Antw: in principe 
niet, maar als we nu bovenop het aantal gaan, dan hoeven we er minder op te vangen in het 
eerste kwartaal volgend jaar 

- Volgens onze gegevens moeten we er 57 plaatsen, 20 plaatsen in Waarder lijkt scheef te zijn, 
als je 8 dorpskernen hebt binnen de gemeente. Antw: Het is de toevalligheid dat Kerverland 
in Waarder staat dat hier nu een groot aantal geplaatst zou kunnen worden.   

- De gemeente wist toch al lang dat we er nog 20 op moesten vangen, dan zijn daar toch al 
ideeën over? Waarom nu opeens het Kerverland of zat het Kerverland al lang in de 
gedachten. Antw: Getallen veranderen steeds, zowel vanuit de woningbouw als vanuit de 
gemeente kwam de gedachte tegelijkertijd op. Het is nu inderdaad een wat groter aantal. 
Dhr. Kromwijk heeft afgelopen woensdag de mededeling in de gemeenteraad gedaan, wat 
aangegeven was door een predikant. Geef ook ruimte voor de vragen die er zijn. 
Er wordt uitgewerkt hoe en of we Kerverland kunnen benutten voor opvang. Als de opgave 
niet groter was geweest was de gemeente op de oude manier door gegaan. 
Praktisch worden niet alle mensen tegelijk gehuisvest, dit omdat vluchtelingenwerk, etc de 
begeleiding dit niet allemaal tegelijk aan kan. Er is te praten over spreiding van de bewoning. 
Er zou ook een ouder met kind kunnen komen.  

- Begeleiding voor de bewoners, is er wel voldoende begeleiding? Antw: Vluchtelingenwerk 
staat garant dat ze genoeg begeleiding kunnen bieden. Extra aanbod van uit Waarder is altijd 
gewaardeerd.  Je hebt wel een training nodig als vrijwilliger om te kunnen begeleiden. Er 
komt nl. heel wat bij kijken, bij het invullen van paperassen, etc. 

- We hebben in het dorp heel weinig faciliteiten in ons dorp.  Huisarts is in het dorp verderop, 
er is geen busverbinding, geen sportfaciliteiten, etc. Antw: het is inderdaad geen ideale 
situatie want dit gebrek aan faciliteiten is een gemis.  

- We zijn bang dat de bewoners zich gaan vervelen, welke problemen kunnen we verwachten? 
Weten de bewoners waar ze komen? Kunnen ze zelf een woonplaats kiezen? Antw: Het lijkt 
alsof ze kunnen kiezen, maar de tweede keus moeten ze aannemen. Er wordt gekeken of de 
gemeenschapsruimte gebruikt kan worden voor gezamenlijke activiteiten.  



- Op het moment dat mensen zich vestigen in de gemeente krijgen ze een inburgeringsplicht. 
Ze moeten dan taalonderwijs volgen. Verbonden aan de uitkering is er ook een verplichting 
om te zorgen dat je na verloop van tijd klaar bent voor de arbeidsmarkt. 

- Hoe vast ligt dit eigenlijk? Antw: Het is een heel serieus voornemen. We zijn aan het 
uitwerken en aan het praten.  Als er op de inloopavond geen geluiden zijn om het tegen te 
houden, dan wordt het 1 oktober voorgesteld aan de raad en wordt het in gang gezet. 

- Er wordt nu gesproken over het Kerverland, maar er staan huizen leeg, die de woningbouw 
op kan kopen en er kunnen dan gezinnen in komen. 

- De woningbouw heeft dit aangeboden. Hoe moeten we dit zien. Antw: Ze hebben het 
aangegeven vanuit maatschappelijk inzicht.  

- Sjaak vraagt aandacht om te kijken of de gemeubileerde woningen het eerst worden weg 
gegeven, dit scheelt uitgaven voor de bewoners. 

- De woningbouw heeft wel de plicht om het netjes op te leveren. Er is ook een particulier die 
heeft aangeboden om de huizen op te knappen. 

 

Actielijst 

Doorlopend Joke Verzameld doorlopend de informatie 
over de werkzaamheden rond  
Kerverland 

 

 Brenda Bijhouden website, domein en 
omzetten ICT zaken.   

Brenda prikt 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 
de ontwikkelingen betreffende de 
vliegroutes 

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

Gemeente vraagt na 
wanneer we het 
bomenplan ontvangen  

4 Sjaak/gemeente Hek Kerkelaantje weghalen. En er ligt al 
weken een lantaarnpaal om. 

Punt staat al maanden 
op de agenda 

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

3 november 
terugkoppeling 

6 Brenda Uitzoeken waar mails blijven (in 
domein) die niet aankomen 

Brenda gaat een 
middag zitten om dit 
te regelen 

7 Joke Opzet A4 ipv convenant opstellen  

8 Brenda/Jeannette Ondertekenen A4 dorpsteam Waarder  



9 Jeannette Opsturen A4 naar Thea  

10 Sjaak Stuk opstellen voor KoR voor nieuwe 
leden 

Afgerond 

11 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. 

Blijft staan tot na audit 

12 Dorpsteam Kiezen nieuwe voorzitter 3 november 

13 Gemeente Er wordt nagekeken of er klachten zijn 
binnen gekomen over overlast van het 
schoolplein na schooltijd. Overleg met 
woningbouw, hoe hiermee om te gaan 

3 november 
terugkoppeling 

14 Ron Sluijs Dorpsteam informeren over 
bruggen/duikers Westeinde, brief 
versturen naar omwonenden 

3 november 
terugkoppeling door 
gemeente 

15 Gemeente Navragen wanneer dorpsteam de 
tekening van bomen tennispark zullen 
ontvangen 

3 november 
terugkoppeling 

16 Sjaak Gemeente vragen hek Kerkelaantje en 
elektriciteitspaal aan kant Westeinde op 
te laten halen 

 

17 Jeannette/Dhr. 
Oskam 

Bekijken speeltuintje Alexanderstraat 3 november op 
agenda 

18 Sjaak Brievenbus probleem bij Plus oppakken  

 
Datums volgende vergaderingen: 
3 November 
Agendapunten: kiezen nieuwe voorzitter, speeltuintje alexanderstraat 
15 December 
 
Voorstel vergaderingen volgend jaar: 
2 februari of 25 januari 
15 maart of 8 maart 
3 mei 
14 juni 
23 augustus 
27 september 
8 november 
20 december 
 
Geel gearceerd kan de wethouder 
 
Terugkoppeling door Thea: 

Klein onderhoud 

Dit “project” loopt en college Ferry Heuvelman is de contactpersoon. 

Plaatsnaambord A12 

Dit blijft onze speciale aandacht houden maar er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

De Provincie blijkt nog niet zo ver te zijn. 



U heeft gevraagd om het Reglement. Dit is een flink boekwerk en kunt u desgewenst inzien in het 

gemeentehuis. 

U kunt hiervoor een afspraak maken met college Peter Koot. 

Geluidsscherm/-overlast/fijnstof ivm. 130 km. 

Rijkswaterstaat ziet geen aanleiding om extra maatregelen te treffen omdat zij op standpunt staan dat alles 

voldoet aan de norm. 

Ook het plaatsen van een bomenrij behoort niet tot de mogelijkheden. 

(Bomenrijen langs snelwegen kunnen gevaar opleveren bij storm (afwaaiende takken ed.)) 

Tekening tennispark Waarder 

De tekening is begin november gereed en zal dan aan uw team worden voorgelegd. 

Het aanplant van de bomen zal dan einde van november wordt uitgevoerd. 

Speeltuin Alexanderstraat 

We hebben uw team gevraagd een alternatieve locatie te zoeken (zie ook onze mail daarover van 22 juli 14:29). 

De afspraak met wethouder Oskam is inmiddels gepland. 

Gemeentelijke sloten schonen 

In oktober worden sloten geschoond. 

Als u daarna nog opmerkingen heeft hierover, kunt u dit melden bij ons meldpunt openbare ruimte. 

Hoek Kerkepad/Hof van Waarder 

Hoog onkruid slootkant zie antwoord hiervoor en tevens het bericht in de KOR en de website over het 

maaibeleid van de gemeente.  

Tuinafval is inmiddels door de gemeente weggehaald. 

Klachten MOR 

De wethouder heeft intern aandacht gevraagd voor verbetering van het Meldpunt Openbare Ruimte. 

Voor klachten wil ik u verzoeken het meldpunt te blijven gebruiken. 

Tellingen verkeersbewegingen door  Rijkswaterstaat 

Het persbericht hierover heb ik gestuurd op 22-9. 

Voor specifieke vragen heb ik Peter doorverwezen naar Rijkswaterstaat. 

Wateroverlast De Groendijck 

De geulen zouden inmiddels gegraven moeten zijn. 

Zijn er verder nog klachten hierover, vraag ik u dit te melden bij ons Meldpunt Openbare Ruimte. 

Pad terrein Kromme Kamp/Dorp 27 

Er is geen budget voor het aanleggen van een pad. 

Verkeersknelpunten 

Alle punten zijn bekeken en besproken tijdens de rondrit op 16 september met de wethouder, de 

verkeerscommissie en collega’s van de vakafdeling en  in behandeling bij de collega’s van de vakafdeling. 

Hek Kerkelaantje/omliggende lantaarnpaal 

Hekken zijn grotendeels weggehaald met als gevolg dat er gefietst wordt. Hier is een klacht over 

binnengekomen. Om die reden wordt er even geen directe actie tot te verwijderen van dat ene hek genomen. 

Voor de lantaarnpaal kunt u gebruik maken van het Meldpunt openbare ruimte. 

Beheer Begraafplaats Aula 

U vraagt om officiële argumentatie. Deze is al gestuurd op 15-7 en nu nogmaals op 9-10. 

Volgende vergadering 3 november/15 december 

Aan het begin van het jaar hebben wij uw vergaderschema gekregen. 

Wij hebben toen aangegeven dat de wijkwethouder op bovengenoemde data verhinderd is. 

U gaf aan dit geen probleem te vinden. 

Mocht u nu toch een andere mening hierover hebben verzoek ik dit kenbaar te maken, dan kunnen we kijken 

naar een alternatieve datum voor een of beide vergaderingen. 

 
 


