
Notulen Dorpsteam Waarder d.d. 9 September 
 
Aanwezig: Karin (gemeente), Dhr. Oskam (gemeente), Ton, Els, Coby, Bert, Peter, Brenda (vz) en 
Jeannette (notulen) 
Afwezig met bericht: Joke, Sjaak 
 
Opening 
Ingekomen stukken: deze staan op de agenda, wegbewijzering, SAM, patatkraam 
 
Dhr. Oskam licht toe wat SAM doet. Het betreft welzijn, ivm kanteling/transitie naar gemeentes. 
Karin zorgt er voor dat het verslag van de eerste bijeenkomst naar ons wordt gestuurd. Actie: Karin 
 
Brenda heeft wat binnen gekregen over Cross. Het gaat over het vliegverkeer. Ze zoeken mensen die 
mee willen denken over het vliegbeleid van Schiphol. De gemeente betaald geld om deel te nemen 
aan dit omgevingsplatform. Vanuit Reeuwijk is er iemand die hierin zitting heeft. Er komen uit de 
gemeente meer klachten. Meldingen moeten gedaan worden bij dit platform. Als er veel overlast is 
van een bepaald gebied, dan kan er een compensatie plaatsvinden, dus vooral daar melden. 
 
Containers cyclus. Er is een brief verstuurd over het plaatsen van zakken naast containers. Als de 
container niet werkt, moet je een melding maken. Er komt een sticker op de containers, met een 
telefoonnummer. 
Ton: Waarom kun je met je pasje niet naar twee containers bijv. Als het dan vol is of een storing, dan 
kun je naar een andere container. In het najaar gaat de raad weer spreken over het afvalbeleid. Er zal 
meer gescheiden moeten gaan worden, anders gaan de kosten omhoog. We zullen in de toekomst 
moeten gaan betalen voor het afval wat we in de container gooien. Dan wordt er dus verder gepraat 
over het gebruik van de containers. 
Bij nood is er een container bij de grofvuil in Bodegraven waar je altijd je zak kwijt kunt. 
 
Mededeling: Mark stapt uit het team. Er wordt een bloemetje gebracht om hem te danken voor zijn 
inzet. Actie: Brenda 
 
Notulen vorige keer: actielijst is bijgewerkt, geen notulen gemaakt. 
 
Actielijst:  
- De punten 1 en 2 kunnen van de actielijst. Deze zijn aan het eind van de vergadering afgerond 
- De punten 3, 5 en 9 zijn doorlopende actiepunten en komen op deze manier bovenaan de actielijst 
te staan 
- Punt 4 over de plaatsaanduiding Waarder kan er af, deze is vandaag besproken en loopt 
- Punt 6 over Internet oost- en westeinde. Te weinig animo. Nu op laag pitje, wachten tot er andere 
werkzaamheden komen, dan kan het wellicht meegenomen worden. Er wordt een afrondende brief 
opgesteld, dit gaat dan ook naar de Rekam, om dit punt af te sluiten. De lijn is wel iets sneller 
geworden door een stukje glasvezel wat er tussen is gekomen. Ton en Jeannette schrijven de brief. 
Actie Ton en Jeannette 
- Punt7 en 8 zijn afgerond 
- Punt 10 snelheidsmeting Groendijk is opgelost en dus afgerond 
- Punt 11 is afgerond 
- Punt 12 Wouter de Kloet, dit ging over de heg bij de kerk. De mogelijkheden die er zijn, zijn 
doorgespeeld, punt afgerond. 
- Punt 13 Beoordeling veilig verkeer Nederland loopt nog. Actie: Joke navragen wat de status is. 
- Punt 14 Geluidsschermen, dit is toen door 1 persoon aangegeven. Dit is geparkeerd. De betreffende 
persoon is verhuisd. Dit punt sluiten we af. 
- Punt 15 en 16 zijn afgerond 



-  Punt 16 Aanvraag AED’s. Dit komt ter sprake op de volgende vergadering 
 
Financiën: 
Er is niet veel uitgegeven. Alleen een bloemetje voor Leonne. Het bloemetje voor Mark moet ook 
betaald gaan worden. 
 
Dorpsschouw: 
Deze vind 1 Oktober plaats. Joke en Brenda zijn hierbij. Joke en Brenda zijn bezig met het programma 
voor die ochtend. We hopen dat er een goede verdeling is van de juiste personen met de juiste 
kennis achtergrond. Karin zou een voorstel willen doen: laat op tijd weten met welke ambtenaren je 
om de tafel wilt, dan kan Karin daar naar kijken. Deadline is 20 September om het programma door 
te geven. Actie: Brenda en Joke 
We spreken af dat we allemaal punten naar Brenda en Joke mailen die we nog in ons hoofd hebben 
voor de dorpsschouw. Dit voor 18 September, op 20 September moeten Joke en Brenda het 
programma naar Karin mailen. Actie Allen 
 
Patatkar: 
Brenda geeft aan dat er veel over gemaild is tijdens de vakantie, let goed op dat we dit onderling 
houden.  
Stand van zaken vanuit de gemeente: 
Dec. 2011 standplaatsvergunning aangevraagd. Karin heeft de vergunning toentertijd getoetst en de 
kar voldoet niet aan de eisen van de standplaats. 
Het is een bouwwerk.  Er is een gesprek geweest met Dhr. Knotters over het plan “poort van 
waarder”. Hier kon hij zijn droom verwezenlijken. Dit plan ging niet door. Toen is er gesproken over 
de standplaatsvergunning, het advies was om een nieuwe kar te kopen. Dhr Knotters heeft zich 
verdiept in het bouwen, wat kost het, etc. 
In Juli 2013 is het besluit genomen om de standplaatsvergunning te weigeren. Er moet nu een plan 
komen van dhr Knotters. Gisteren heeft Karin contact gehad met Dhr. Knotters. Ze heeft hem 
gevraagd of hij al een besluit had genomen en stappen had gezet. Bunnik is geïnformeerd door Karin. 
Dhr. Knotters heeft gevraagd aan de huurder van plek van parkeerplaats 1 of hij kan ruilen met 
parkeerplaats 4. 
Het advies van de gemeente is om een vakspecialist in te huren. Dhr. Knotters heeft aangegeven dat 
hij ook achter twee karren is aangegaan. 
 
Brenda: wat als Dhr. Knotters niet doorgaat. Komt er dan nog iets anders voor het dorp Waarder. 
Karin geeft aan dat ze al iemand aan de balie heeft gehad. 
 
Ons standpunt: Naar Bas Knotters duidelijkheid geven. Wij staan voor de inwoners van Waarder en 
niet voor Bas als individu.  
Als Dorpsteam zijn we nu even klaar. De inspanningen liggen bij Bas. Bert/Els ronden het met Bas af. 
Actie Bert en Els 
 
Dhr Oskam geeft aan dat er vandaag een besluit is genomen over het plaatsen van een bord bij de 
Plus voor de standplaats voor de Vietnamees op donderdag., 
 
Maaibeleid: 
Maaien achter dorp 27, inclusief Kromme Kamp Waarder. De gemeente maait 2 keer per jaar het 
buitengebied. Bert heeft gevraagd dit stuk mee te nemen in het maaibeleid. Dhr. Oskam geeft aan 
dat er geld is om dit twee keer per jaar te maaien. 
Bert geeft aan dat het gebied heel slecht is achtergelaten. Dhr. Oskam geeft aan dat er gekeken 
wordt naar dit stuk. De gierputten zijn volgegooid met puin, dit is heel gevaarlijk. Karin gaat hier 
achteraan. Actie Karin 



 
Peter en Bert geven aan dat er wel plekken zijn waar het gras hoog staat en het niet verkeersveilig is. 
Als dit gebeurd, dan is het belangrijk om het te melden bij het meldpunt. (meldpunt openbare 
ruimte) 
 
Bewegwijzering: 
Thea heeft hier een mail over gestuurd. We hebben aangegeven dat we hier vanavond over gaan 
praten. Dhr. Oskam heeft gisteren overleg gehad met Rijkswaterstaat. Daar is aangegeven dat we 
Waarder graag op de borden willen hebben. 
We willen graag meelezen en protesteren. We zien veel borden langs de snelweg waar veel meer 
plaatsen op staan. Wij willen als dorpsteam parallel lopen met dhr Oskam qua informatie.  
Bert heeft contact gehad met Rijkswaterstaat. Het gaat dan van het kastje naar de muur. 
Rijkswaterstaat kijkt naar de gemeente en vice versa. 
Raymond Valkhof Districtshoofd WNZ district Noord. Dit is de persoon die er mee bezig gaat. 
We mailen zelf nog foto’s van borden waar meerdere plaatsnamen op staan.  Actie Brenda 
 
Rondvraag: 
Ton:  
Oliebedrijf/paralelweg:                

Dhr. Oskam is uitgenodigd door de wethouder uit Woerden over olietransport. 
Verder weet hij nog niets. Peter Koot heeft aangegeven dat er over de 
spoorwegovergang een paal wordt geplaatst. Er is toen gezegd dat er geen 
landbouwverkeer over mag. Dhr. Oskam heeft gezegd hier over mee te willen praten, 
voordat er besluiten worden genomen. Zodra er informatie over dit onderwerp 
beschikbaar is, krijgen wij dit. Actie Karin 

Bert: 
Herinrichting Dorp:  
Er is gesproken over het werken aan de weg op het dorp, hier zouden we over op de hoogte 
gehouden worden. Hier hebben we niets meer van gehoord. Er wordt voor gezorgd dat we de info 
hierover krijgen. (uitvoeringsprogramma/actuele situatie wordt meegenomen) Actie Karin 
 

Actielijst: 
 
Doorlopend 

Joke Verzameld doorlopend de informatie over de werkzaamheden rond 
Kerverland 

Brenda Bijhouden website 
Allen Bij nieuwe informatie actiepunt ,kort digitaal verslag voor publicatie 

op de website 

1 Karin Verslag bijeenkomst SAM opsturen zsm 

2 Brenda Bloemetje bij Mark brengen zsm 

3 Ton/Jeannette Afrondende brief internet oosteinde schrijven 21102014 

4 Joke Status VVN beoordeling navragen 21102014 

5 Allen Punten aanleveren dorpsschouw 18092014 

6 Brenda/Joke Programma dorpsschouw mailen naar Karin 20092014 

7 Bert/Els Standpunt dorpsteam doorgeven aan Bas Knotters zsm 

8 Karin Terugkoppeling over situatie achter dorp 27 (puin 
gierputten, etc) 

21102014 

9 Brenda Foto’s plaatsnaamborden mailen naar Karin zsm 



10 Karin Informatie verstrekken aan dorpsteam over 
bewegwijzering zodra deze beschikbaar is 

zsm 

11 Karin Informatie verstrekken over olietransport en afsluiting 
route naar Woerden zodra deze beschikbaar is 

zsm 

12 Karin Informatie verstrekken over 
uitvoeringsprogramma/actuele situatie dorp Waarder 

zsm 

 
 
Volgende vergaderingen: 
21 Oktober 
25 November 
 
 
                 
 


