
Notulen Dorpsteam Waarder d.d 27 september 2016 
 
Aanwezig:   Wilfred, Erik, Ton, Els, Sjaak, Joke (vz) Jeannette (notulen) Kees Oskam en Thea 
(gemeente) vanaf 20.00u 
Afwezig: Bert, Peter, Dick 
 
Informeel:  
Sjaak: geeft aan dat de straat aan het begin van de Beatrixstraat erg is verzakt, hij gaat dit doorgeven. 
Ook de borden/spandoeken van "de scholen zijn weer begonnen" zijn nog steeds in het dorp 
aanwezig.  
De bomen bij de tennisbaan, daar zijn er 2 dood. Hier moet dus wat anders voor komen. 
Els en Joke gaan naar de programmaraad op dinsdag 11 oktober (Els namens dorpsteam, Joke 
namens school 
We gaan 23 november uit eten met elkaar 
 
Opening voorzitter: Joke opent de vergadering om 19.58u in aanwezigheid van gemeente 
 
Notulen vorige keer:  
Maaien stuk grond Ahles, is nog niet gemaaid. Thea neemt dit weer mee naar de gemeente. 
 
Ingekomen stukken: 
Mail Ruth Foussert (bespreken we bij punt 6) 
Mail wijkteam Zuid over openbare ruimte (deze negeren we) 
Stukken bijeenkomst openbare ruimte (bij punt 9) 
 
Behandeling actielijst: 
Punt 3: De sokkel wordt geschuurd, dan wordt hij geplaatst. Als dit gebeurd dan laten we een foto 
maken door Wim de Boeviere 
Punt 4: Bushokje Kastelein mag niet weg, de gemeente gaat terug naar het reclamebureau. 
Punt 6: is afgehandeld. De gemeente heeft contact gehad met de betrokkene 
 
Financiën: 
Er is geen rekening ingediend, dus er is niets uitgegeven. 
We krijgen geen geld er bij, omdat we nog genoeg financiën hebben 
 
Speeltuin Alexanderstraat: 
De speeltoestellen gaan naar de speeltuin er achter. De tafeltennistafel gaat naar de berghoeve.  Dan 
wordt de grond verkavelt en verkocht. 
Jeannette mailt Ruth Foussert. 
Grote speeltuin wordt aangepakt. Deze is volgend voorjaar klaar, dan wordt deze volledig 
gerenoveerd. 
 
Trillingen dorp/dorpsplein: 
Trillingen dorp: Er hangt nu een trilling meter aan het huis van mevr. v Randeraad en er zijn slangen 
op de weg voor snelheid en aantal tellingen. Ook moet het bord langzaam rijden ivm trillingen weer 
lager gehangen worden aan de lantaarnpaal.  
8 november komen we hierop terug. 
Dorpsplein: We hebben het gehad over plantenbakken aan de lantaarnpalen. Dit zou betaald kunnen 
worden uit het ondernemingsfonds. Dit zouden we als project bij Dick Hogendoorn kunnen beleggen. 
 
 
 



Verkeerssituatie Molendijk: 
30 km gebied willen we hier van maken. De subsidie aanvraag is de deur uit. Als dit wordt 
gehonoreerd dan moet dit binnen een jaar worden uitgevoerd. Bij een 30 km zone moet je ook 
voldoen aan andere eisen aan de weg (bijv. wegversmallingen) 
10 januari komen we hierop terug 
 
Bijeenkomst openbare ruimte 8 oktober/communicatie: 
We uiten ons ongenoegen over de kaart die is verstuurd. Jammer dat de aangegeven foto's niet zijn 
geplaatst. Dit wordt intern nog gecommuniceerd binnen de gemeente. 
Op 8 oktober gaan in ieder geval Erik, Sjaak en Els naar de bijeenkomst. Jeannette kijkt of ze komt.  
We zouden een kort praatje houden over de subsidie die de gemeente geeft voor een project binnen 
het dorp, inwoners kunnen via het dorpsteam zaken aangeven die ze zouden willen aanpakken. Joke 
geeft input, Jeannette doet het woord en bij afwezigheid Sjaak. 
8 november evalueren we de bijeenkomst. 
 
Voorbereiding punten woningbouwvereniging: 

 Hoe gaat de woningbouw om met openbare ruimte die van de woningbouw is? 
Voorbeeld is het terrein rondom het kerverland 

 Wat is het beleid bij vervuiling rondom huizen 
Voorbeeld is hoekhuis Mauritslaan en hoekhuis bij speeltuin Alexanderstraat 

 Ontwikkeling kerverland, toekomstplannen 

 Verkoop van huurhuizen voor gezinnen, sociale huur is echt nodig in Waarder 

 Overzicht huidige status huurhuizen en grond woningbouw, wat is de status over 5 jaar 

 Inrichtingskosten vluchtelingen na vertrek (lening voor 3 jaar, maar na gezinshereniging 
vertrekken ze en blijven betalen voor de kosten die ze hebben gemaakt, maar geen gebruik 
meer van maken) 

 Overlast bewoners boven de school, hoe gaan we hiermee om 
Joke mailt deze punten naar de woningbouw 
 
Rondvraag: 
Erik: morgen en overmorgen is er de dag van de openbare ruimte. Erik kan vrijkaarten regelen. 
Verder is niemand in de gelegenheid om te gaan 
Ton: Hoe loopt het met de zuidelijke randweg woerden? Met name de aansluiting op het Oosteinde. 
Er wordt geopperd dat er bij het molenvliet een grote paal komt. 
Antwoord Kees Oskam: de plannen van Woerden zijn nog diffuus. Het Oosteinde kan nooit een 
sluiproute worden. Ton geeft aan dat de TomTom aangeeft dat via het oosteinde toch de kortste 
route zal zijn. Er is afgesproken dat Woerden eerst de plannen afstemt met de gemeente Bodegraven 
en dat ze dan in onze vergadering worden ingebracht. 
Els: Er klagen weer mensen boven de school over de gillende kinderen en de ballen tegen de muren 
buiten schooltijd. De school hanteert alleen maar softballen, maar bij de BSO hebben ze gewone 
voetballen en daar komen vriendjes/vriendinnetjes spelen die mee voetballen.  Dit moet via de 
woningbouw en de vereniging van eigenaren worden opgepakt. 
Hoe staat het met het huis van Ahles? Kees komt hier de volgende vergadering op terug. 
Jeannette: Hoe staat het met de bruggen op het westeinde. Antwoord Kees Oskam: we doen eerst 
de duikers, die worden aanbesteed. Start uitvoering dit jaar.  Volgend jaar de bruggen. 
 

Actielijst 

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

 

2 Joke Woningbouw uitnodigen voor ons Uitnodigen voor 8 



overleg. 
 

November  
 

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

 

4 Thea Navragen of dorpsteam bushokje 
aan mag pakken 

Gemeente gaat 
terug naar 
reclamebureau 

5 Gemeente Terugkoppeling over speeltuin 
Alexanderstraat 

 

6 Jeannette Ruth Foussert antwoord mailen over 
speeltuin 

 

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

 

8 Joke Voorbereiding mailen naar 
woningbouwvereniging 

 

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

 

 
 
Volgende vergadering:  
8 november :(datums vergaderingen volgend jaar vaststellen/ ideeën over opzet projectje 
gefinancierd door gemeente doornemen, 30 km zone molendijk, huis ahles) 

10 januari: (oliewinning Oosteinde, 30km zone molendijk) 

14 februari  
28 maart  
9 mei  
20 juni  
22 augustus  
3 oktober  
14 november  
19 december  


