
Notulen Dorpsteam Waarder d.d. 25 januari 2016 
 
Aanwezig, Joke (vz), Ton, Els, Coy en Jeannette (notulen) Thea en Dhr. Oskam namens gemeente 
Afwezig met bericht:  Bert, Peter 
Afwezig zonder bericht: Sjaak 
 
Informeel overleg 19.30: 
Joke informeert wat we met de punten willen en kijkt vast hoe we op punten gaan reageren 
 
Opening  Joke opent de vergadering om 20.00u 
 
Vorige notulen: geen op- en aanmerkingen, notulen zijn goedgekeurd 
 
Ingekomen stukken:  Mail Thea over openstaande punten vanuit gemeente. 
Mijnbouw: gemeente is in gesprek met Krimpenerwaard. Mijnbouwwet wordt gewijzigd. Hierdoor 
haalt de minister gezag wat eerst bij de gemeente lag, naar zichzelf toe. Er moet een nieuwe 
aanvraag ingediend worden die naast de nieuwe wet wordt gelegd. Tzt horen we terug las de 
aanvraag weer ingediend wordt en er uitkomsten zijn 
Speeltuin: Dhr Oskam wil nog even tijd. We zetten het op de agenda van 3 Mei. Jeannette koppelt 
het terug naar de buren van de speeltuin 
Onderdoorgang A12: we zijn niet blij met de uitspraken, we gaan nog even verder en gaan in gesprek 
met de gedeputeerden van Zuid Holland. De afspraak is in Den Haag.(Ton en Peter gaan hierheen op 
1 Maart a.s.) 
In de Woerddense Courant stond iets over de westelijke randweg via Barwoutswaarder, volgens dhr 
Oskam krijgen ze dit er nooit door, want dit is al door twee provincies afgekeurd. 
Afrit bij containers: Deze is gerealiseerd 
Whatsapp buurtpreventie: Deze is doorgestuurd naar Hellen Hagoort die de whats app van Waarder 
beheerd. 
 
Mail over bewegwijzering A12, om Waarder er op te krijgen. Hier blijft de gemeente over bezig. 
 
Actielijst 3 November 2016:  

- Joke kan nergens meer stukken vinden of er nog geld van 900 jaar Waarder is. De commissie 
is opgeheven. We laten dit punt rusten 

- Joke licht toe dat we achter het oude convenant staan. De nieuwe niet, omdat daar het 
sociaal team in staat wat we niet willen. Thea vraagt na bij Marlo of het oude niet in stand 
kan blijven 

- Het stuk over het verplaatsen van het beeld is nu bij Jeannette, Joke kijkt er donderdag naar 
en dan kan het naar de KoR 

- Situatie rotonde A12. Punt blijft staan. Er volgt een gesprek in Den Haag. We blijven 
ongelukkig over de situatie van de fietsers en de opstoppingen die gaan ontstaan. Na Den 
Haag besluiten we of het op de actielijst blijft staan 

- Verlichting begraafplaats. Vanochtend is er overleg geweest, ze nemen contact op met Jan v. 
Esschoten dat de verlichting moet worden geplaatst en waar precies. 8 maart koppelen we 
terug of het is gerealiseerd 

- Ontwikkeling oliewinning Oosteinde. Zetten we 28 juni op de vergadering 
 
Financiën: 

Het saldo is op dit moment 3485,74 euro. We zijn financieel gezond. We krijgen pas weer geld 
als we denken dat het tekort is 
 



Verkeerssituatie molendijk/dorp: 

 Thea heeft over de situatie het dorp uit naar Driebruggen wel al een antwoord gehad om het 
allemaal er iets beter uit te laten zien. Het antwoord vond ze niet bevredigend, dus ze wil er 
toch nog op terugkomen. 

 Jeannette stuurt de foto's die Els heeft geappt door naar Thea. Ze willen er bochtschildjes 
plaatsen, maar denken er aan om de bocht wijder te maken, door een stuk van de 
"parkeerplaats" bij het oude kerverland weg te halen en bij de weg te betrekken.  Ook stuurt 
ze een stuk plattegrond mee voor Thea. 8 Maart zetten we het weer op de agenda. 

Els geeft nog aan dat het zo jammer is dat er zaken worden uitgevoerd, die daarna weer gecorrigeerd 
moeten worden. Er zou meer ter plekke gekeken moeten worden of het werkt. Ieder doet zijn ding 
(aan het bureau tekenen, uitvoerder in het veld, daarna een controleur) dit lijkt ons veel meer te 
kosten. Dhr Oskam neemt het mee naar de gemeente en op 8 maart hebben we het er weer over. 
 
Meldingen doorgeven bij gemeente: 
Voorbeeld is de verlichting  op de Groendijk, dit heeft 5 dagen geduurd. De rotonde is gemeld en 
duurde 7 dagen voordat het gemaakt werd. Er is een melding gemaakt dat de verkeerslichten van de 
verlengde tuurluur en oosteinde om ongeveer 15u uit gaan. Ze staan op knipperen. Dit is na 2 weken 
nog niet opgelost.  
Dhr Oskam geeft aan dat de melding wordt aangenomen en dat je een ontvangstbevestiging krijgt. 
Dit blijkt niet zo te zijn.  
Thea neemt de melding mee terug van de verkeerslichten ivm het gevaar. 
 
Bruggen Westeinde:  
We willen de brief graag aangepast zien en onze rol als dorpsteam er duidelijker in hebben. In de 
brief bieden we aan dat ze kunnen inlopen van 19.30-20.00u in de PWA school bij het dorpsteam. 
Wij beginnen dan om 19u de vergadering die avond. 
 
Speeltuin Alexanderstraat: 
Dit is al besproken 
 
Rondvraag: 
Ton: Ze zijn aan het graven aan de weg bij het oosteinde, van viaduct tot zakpaal in dat traject. Weet 
de gemeente hiervan? Dhr.Oskam vraagt het na. 
Ze hebben klei gestort in de bermen van het oosteinde. Hier heeft hij zich over verbaasd, dit werkt 
absoluut niet en het geeft een zooi op de weg en in de sloot. 
Els: Is er een onderhoudscontract afgesloten voor de AED? Dit zou wel moeten, maar de school gaat 
dit niet betalen. Dit komt eerst terug bij stichting Durate. Het is er dus wel, maar er moet gekeken 
worden wie betaald. 
Coby: Er is nog geen contact geweest met de bewoners die boven de school wonen. Het ergste 
vinden ze het voetballen tegen de muur. De gemeente kan hier niet echt wat mee, er hangen al 
regels op de muur van de school, waarop staat waar je je aan kunt hangen. 
Jeannette: Er worden veel bermen kapot gereden van de smalle wegen. Het zou goed zijn als de 
gemeente eens rond gaat rijden en de wegen bekijkt.  
 

Actielijst 

1 Jeannette Stuk opsturen naar  KoR voor nieuwe 
leden en ideeën voor verplaatsen beeld 

 

2 Gemeente Situatie A12 (rotondes, fietspad en bord 
Waarder op de snelweg) 
Dorpsteam geeft aan weinig 

Wachten tot er een 
terugkoppeling is  



vertrouwen te hebben in de aanpak en 
daadkracht van Dhr. Koot. 

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

Nieuwe brief wordt 
opgesteld. 8 maart 
van 19.30-10.00u 
inloop 

4 Gemeente Terugkoppeling  speeltuintje 
Alexanderstraat 

3 Mei is er uitsluitsel 

5 Gemeente Verlichting begraafplaats, wat is de 
status? 

 

6 Gemeente Ontwikkelingen oliewinning oosteinde 
doorspelen 

 

7 Gemeente Terugkoppeling aanpassing situaties 
molendijk en dorp 

 

8 Gemeente Terugkoppeling situatie verkeerslichten 
verlende tuurluur/oosteinde 

 

 
Volgende vergadering: 
8 maart:  
Aanvang informeel overleg 19u 
Inloop voor Westeinde 19.30-20.00u 
20.00u start vergadering 
Voorgestelde punten tot nu toe: 
verlichting begraafplaats, doel dorpsteam (Coby), aanwezigheid gemeente bij vergadering (coby), 
terugkoppeling verkeersituatie dorp/molendijk 
 
3 mei: speeltuin Alexanderstraat 
28 juni: oliewinning Oosteinde 
23 augustus 
27 september 
8 november 
20 december 
 
 
 
 
 


