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Notulen Dorpsteam 

Datum: 29 oktober 2013 

Locatie: PWA School 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  Bert Hogendoorn, Brenda Linssen, Coby van Eijk, Joke Pater, Leonne Dikmans, Ton 

de Koning, Wethouder Kees Oskam, Wijkregisseur  Ronald Hordijk 

 

Afwezig: Sjaak Voorn, Mark de Vink 

 

 

1. Opening door de voorzitter 

19.30 uur 

 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen worden goedgekeurd. In de toekomst graag voorzien van de naam van de notulist. 

 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 

- De dorpsagenda’s zullen in samengevatte vorm in het college worden besproken. 

Afvaardiging van het college zal vervolgens in het najaar een vergadering van het 

dorpsteam bezoeken teneinde de ingebrachte punten te bespreken.  De toonzetting van 

het begeleidende schrijven is bij diverse mensen in het verkeerde keelgat geschoten. 

De gemeente moet stimuleren, motiveren en faciliteren. Dit punt is inmiddels bij de 

gemeente bekend en besproken. 

- De wethouder meldt dat er een bestemmingsplan voor een tweetal nieuwe woningen is 

ontwikkeld voor het Dorp 6. De wethouder zal de informatie naar het dorpsteam 

sturen. Wanneer het bestemmingsplan actueel wordt, zal het dorpsteam inspraak 

hebben. Verzoek is om dit voortaan bij de start van dergelijke projecten te doen zodat 

het dorpsteam hier ook ideeën over kan ontplooien. 

- Verzoek aan de wijkregisseur Ronald Hordijk om na te gaan of de reservering van het 

geld, voor een beeld en bank op het nog te ontwikkelen dorpsplein, nog aanwezig is. 

Deze reservering is gedaan tijdens de festiviteiten rond 900 jaar Waarder. 

- Email Bart van der Zwan inzake geluidsschermen op de A12. 

 Hierover is in het verleden al meerdere malen onderzoek naar gedaan. Er is echter 

geen draagkracht binnen het dorp. De secretaris zal de heer van der Zwan hierover een 

bericht sturen. 

- Brief Albert de Koning BV inzake bewegwijzering/navigatie in Waarder. Deze brief 

zal worden meegenomen in de dorpsschouw. 

 

 

4. Behandeling actielijst 

1. Patatkraam –Ronald Hordijk heeft hier al over gesproken met mevrouw Elles Groeneveld. 

Het blijkt dat er behoorlijk wat ruis op de lijn zit. Leonne Dikmans zal contact opnemen 

met eigenaar van de patatkraam en beschikbare data doormailen voor een gesprek tussen 

gemeente, dorpsteam en de eigenaar. 

2. Groendijck – Dit punt komt te vervallen en wordt toegevoegd aan de dorpsschouw. 

3. Informatie werkzaamheden Kerverland – blijft van kracht. Geen nieuwe informatie 
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4. Plaatsaanduiding Waarder op snelweg -  Bert Hoogendoorn zal Ronald Hordijk op de 

hoogte brengen.  

5. Bijhouden website – de website is up to date. 

6. Straataanduidingen – Dit punt komt te vervallen en wordt toegevoegd aan de 

dorpsschouw. 

7. Internetverbinding Oost - en Westeinde  - Er is inmiddels contact opgenomen met Rekam 

en de gemeente. Het wachten is op reactie. De mailwisseling zal in dropbox worden 

opgenomen. 

8. Afsluiting Oosteinde –  Wacht op besluitvorming rondweg. 

 

5. Financiën 

Er zijn nog geen onkosten gemaakt. De factuur voor de felicitatie advertentie van de PLUS 

supermarkt ad €28,-- is inmiddels ontvangen en wordt z.s.m. aan de penningmeester 

overhandigd. 

 

6. Website/mailadressen 

Aan het mailadres van de penningmeester moet het emailadres van Joke Pater worden 

gehangen. 

 

7. Dorpsschouw 

Dit punt wordt opgevoerd op de actielijst met als projectbehandelaars Joke Pater en Brenda 

Linssen. 

 

8. Datum volgende vergadering 

Het vergaderschema voor 2014 is besproken en zal in dropbox worden gezet. 

Volgende vergadering 10 december 2013 19.30 in de PWA school te Waarder. 

 

9. Rondvraag 
Teneinde de verkeersveiligheid aan de orde te stellen en in samenwerking met de PWA school 

zal Veilig Verkeer Nederland een enquête opstellen. Alle teamleden wordt gevraagd hier hun 

medewerking aan te verlenen door aandachtspunten aan te dragen en deze via de mail in te 

dienen voor vrijdag 8 november. Joke Pater zal de afspraak met Veilig Verkeer Nederland 

maken, Els Kneppers en Leonne Dikmans zullen hier bij aanschuiven. 

 

10. Sluiting 
21.45 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het dorpsteam 

Leonne Dikmans 

Secretaris 


