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Verslag van de bijeenkomst wijkteam Bodegraven Zuid d.d. 6 juni 2016 
 
Aanwezig: Rina Hampel, Christa de Rooij, Yvonne Boere, Jan Schouten, Marcel Bosch, Peter Jansz, Arie 
Groenveld (verslag) 
Gemeente: wethouder Kees Oskam en ambtenaar Marlo Vuijk 
Afwezig: Alfons Steeger  
   
1. Opening 

Marcel opent de vergadering om 20.00 uur en spreekt zijn waardering uit dat Kees Oskam in de 
gelegenheid is om Dirk-Jan Knol te vervangen. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Mail van dhr van Dam met het verzoek om een extra pasje bij het aanbieden van zwerfvuil. Afgehandeld. 
- Brief van de gemeente over plaatsing kroonringen 
- Brief van de gemeente over s.v.z. Droomfabriek 
- Brief van de gemeente met de mededeling dat het wijkteam niet heeft geantwoord op de mail van 11 mei 
van de gemeente en daardoor de kans heeft gemist om als belanghebbende te worden aangemerkt bij de 
indiening van een bezwaarschrift inzake de Droomfabriek. Daarom wordt het ingediende bezwaarschrift 
niet ontvankelijk verklaard. 
- Brief verstuurd door het wijkteam aan de gemeente met het verzoek om plaatsing van een tennistafel in 
de speeltuin bij de Boesemsingel. 
 

3. Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen 
 
 

4. Verslag van het overleg van 16 februari 2016 
Pagina 2, punt 7. Toevoegen: Peter is geïnteresseerd in de status. Hij heeft nog geen informatie gehad. 
pagina 3, punt 10. De sloop van één lokaal is begonnen. 
 
 

5. Actiepuntenlijst 
#113, Problemen Groene Ree. De bosschages zijn gesnoeid. Marcel: dit heeft weer tot negatieve reactie 
geleid van een buurtbewoner die zijn huis te koop had staan. 
#128, Controle afstand hekjes op voetpaden. Er is een nieuwe minimale afstand vastgesteld van 1,20 m. 
#130, overleg budget reanimatie en AED’s. Marlo: we zijn begonnen met een actie “hart veilig wonen”. 
Kees vraagt zich wel af in hoeverre de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer van de AED’s. 
Marcel: In het huis-van-alles zouden reanimatiecursussen gegeven kunnen worden. 
#133, waar melden zwerfvuiloverlast? Marlo: gewoon bij het meldpunt. Rina constateert dat dan de 
respons zeker in het weekend heel traag is en de veroorzaker dan niet zal worden betrapt. 
#136, Fietstunnel opnemen in Prorail-contract. Kees deelt mee dat men momenteel in kaart brengt wat de 
geluidsbelasting zal zijn bij een ¼ -uurs dienstregeling Marlo deelt mee dat het wijkteam wordt uitgenodigd 
om een visie te schrijven over maatregelen tegen geluidsoverlast. 
 
 

6. Voorlichting inbraakpreventie 
Arie heeft Vincent Both gesproken. Deze is er voorstander van om nog voor de vakantieperiode een actie 
te ondernemen om overdag een ronde te doen op zoek naar inbraak- en insluipmogelijkheden in een 
bepaalde wijk. Zijn voorstel is om hierover een afspraak te maken bij de politiepost in het 
Evertshuis. 
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7. Tennistafel speeltuin Boesemsingel 
Marlo deelt mee dat er in Waarder vermoedelijk een tennistafel vrijkomt. Hierover wordt nog met de buurt 
overlegd. Zo mogelijk wordt deze tafel daarvoor gebruikt. 
 
 

8. Wijkplatformen 
Marcel: Nextdoor had een goede start, maar de groei stokt.  
LeeftSamen is van leverancier veranderd. Hij verwacht een vertraging hiervan van zeker een half jaar. 
 
 

9. Droomfabriek 
Dhr Steenaart heeft in een brief geschreven dat wij geen antwoord hebben gegeven op een mail die op 11 
mei aan het wijkteam zou zijn verstuurd, waarbij de mogelijkheid bestond om te beargumenteren dat het 
wijkteam in deze zaak belanghebbend is. Vanwege deze omissie is het bezwaarschrift niet ontvankelijk 
verklaard. 
Arie deelt mee dat er op 11 mei geen mail van de gemeente is ontvangen. Hij heeft daarover in een mail 
geantwoord en verzocht om alsnog in de gelegenheid te worden gesteld om op de inmiddels bekende 
brief te reageren. 
Marcel vindt het zielig dat wij op deze manier met elkaar moeten omgaan. In feite komt het er op neer dat 
het wijkteam wordt uitgesloten als het de gemeente niet uitkomt.  
Peter refereert aan de brief waarin Camelot aangekondigd wordt. Camelot gaat uiteindelijk de huurders 
selecteren. Criteria zijn onduidelijk. Omwonenden krijgen t.z.t. een brief hoe zij met klachten bij Camelot 
terecht kunnen. De gemeente staat daardoor op afstand.  
Marcel vindt dit een manier van handelen waarbij de invloed van de burger wordt beperkt. 
Jan: In de brief over de stand van zaken wordt gesproken over een onderzoek naar de mogelijkheid tot 
het creëren van extra parkeerplaatsen. Daar draait alles om. Dit is de reden waarom men tegen de 
Droomfabriek is. 
 

10. Multifunctionele ruimte / huis-van-alles 
Marcel: Een ruimte is inmiddels klaar. De gemeenteraad zit er positief in. 
Wij hebben aangedrongen om een keuken vanwege de mogelijkheid tot het aanbieden van maaltijden.  
(eventueel door de heer Nauta). Los daarvan is het handig om daar ook over een kookgelegenheid te 
beschikken. 
Verder is er ook geopperd om de trimtoestellen op het pleintje ernaast op te stellen. 
Marlo: De gemeente heeft al een plan. Er wordt een afspraak gemaakt. 
 
 

11. Kroonringen  
Marcel: De gemeente had oorspronkelijk het plan opgevat om de plaatsing van de kroonringen door de 
wijkteams te laten doen. Dat gaf veel praktische problemen, waardoor toch maar besloten is om het door 
Cyclus te laten doen. 
Marcel vermoedt dat de gemeente het benodigde aantal kroonringen onderschat. Het aanbod van zakken 
is door de het gewijzigde aanbodbeleid toegenomen. 
Kees licht de heer van Geenen hierover in. 
 
 

12. Hoogte pand Vergeer in de Groote Wetering 
Marcel: Er is een aanvraag ingediend tot de bouw van een groot kaaspakhuis ter grootte van 1½  
voetbalveld met een hoogte van 18 m met daarbovenop de koelinstallaties. 
Kees: Hiervoor is de normale procedure gevolgd via de Raadscommissie en de Gemeenteraad. 
Er is een bezwaar ingediend door iemand uit Reeuwijk. 
Marcel vraagt zich af of de bewoners van Bodegraven zich realiseren wat de impact is van zo’n groot 
gebouw. Christa vraagt zich af of dat geen geluidsoverlast geeft. Het geluidsniveau ligt volgens Kees 
binnen de norm. 
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13. Onkruidbestrijding 
Marcel: De hoeveelheid onkruid is de laatste tijd flink toegenomen. Hij vraagt zich af of dat te maken heeft 
met het verbod op het spuiten met gif (round-upp). Het wijkteam heeft hier zijn zorgen over. 
Jan: heeft hierover een brief ingezien met als reden kostenbesparing. 
Kees: Er is op het onderhoud op de openbare ruimte anderhalf miljoen aan kosten bespaard, maar hij 
geeft aan dat bezuiniging niet mag leiden tot kapitaalvernietiging. 
Jan: 5 juli is er een uitnodiging over de beleid- en beheerplannen van de openbare ruimte. Wij zullen ons 
intern beraden. 
 
 

14. Communicatie met de Raad 
Arie  deelt mee dat in de vorige week gehouden hoorzitting over burgerparticipatie is gesproken over de 
communicatie tussen de wijkteams en de gemeenteraad. Een raadslid vond het lastig om alle verslagen 
van de websites van de wijkteams te halen. Voorgesteld werd om dat via de griffier op te slaan in het 
Raadsinformatiesysteem. Marlo: dat is inmiddels al geregeld. 
 
 

15. Wijkplattegronden 
Marcel: de contracten van de adverteerders op de wijkplattegronden zijn verlopen. Verder moeten de 
plattegronden vanwege uitbreiding van Weideveld worden aangepast. De plattegronden zijn eigendom 
van ons wijkteam. Ons wijkteam heeft hierdoor extra inkomsten. De algemene mening is dat ze in een 
behoefte voorzien. 
Wat wil de gemeente? Kees overlegt met Roel Lok. Marcel de opties zijn: of beheer door de gemeente of 
bij het wijkteam laten. Besloten wordt tot intern overleg binnen het wijkteam. 
 

16. Rondvraag 
 
Yvonne:  
Wanneer wordt voor Rijngaarde de eerste paal geslagen? 
Kees: De procedure loopt. Verwacht wordt dat er dit jaar met de bouw wordt begonnen. 
 
Rina:  
Zijn de containers al aangepast aan de mogelijkheid om op meerdere locaties je restafval te kunnen 
aanbieden? Kees deelt mee dat de opdracht daartoe al is gegeven. 
 
Mag het blikafval ook bij het plastic? 
Kees: Er zijn gemeenten waar je het blikafval bij het glas mag aanbieden. 3 Opties worden overwogen.  
Bij het glas; bij het plastic of bij het restafval. Momenteel geldt het laatste. Het nadeel daarvan is dat de 
gemeente (en ook de bewoner) hiervoor betaalt. 
 
Hoe staat het met de fijnstofmetingen? 
Jan: Het is een onderwerp waar de MilieuRaad mee bezig is. 
Kees: Er zijn rechtszaken over geweest via de gemeente en ook Woerden. Deze zijn niet gehonoreerd. 
Onder het huidige regeringsbeleid verwacht hij geen beleidswijziging. Wellicht is er meer kans bij een 
volgend kabinet. 
Jan: Er is een goedkope meetmethode waarbij je aan een huis een bord monteert, waar je periodiek een 
doek overheen haalt en de hoeveelheid stof daarin bepaalt. 
 
Arie: 
Heeft van Broos de Groot begrepen dat het elektriciteitsverbruik van de Willibrordschool t.o.v. dat van de 
oude school is verdubbeld.  Komt dat door een inflexibel ontwerp van het schakelen van de verlichting? 
Kees: Bij moderne scholen constateer je een verminderd gasverbruik, maar een verhoogd 
elektriciteitsverbruik o.a. door luchtbehandeling en verhoogd computergebruik. 
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Marcel: 
A.s. zaterdag staan we met het wijkteam van 10.00 tot 14.00 uur bij de Willibrordschool. Er is een 
persbericht verspreid. Rina: ook voor de Elzenhof? Marcel: dat is wel de bedoeling. 
Marcel vraagt om een tekening van de Droomfabriek. Marlo: die ligt klaar. 
 
 

17. Sluiting overleg om 22:10 uur 
 

Actielijst 

nr Vergadering Actie Door Status  

88 02-05-14 Creëren multifunctionele ruimte in Zuid Dirk-Jan Er is al een lokaal klaar 

131 16-02-16 Intern overleg politie over mogelijke “inbraak”-actie Vincent Nog afspraak maken 

132 16-02-16 Mogelijkheden gemeentelijke financiering veiligheidsacties Dirk-Jan  

136 16-02-16 Fietstunnel opnemen in Prorail-contract (Kees Oskam) Marlo Proces is gaande 

137 06-06-16 Afspraak bestemming trimtoestellen Marlo  

138 06-06-16 Bezorgdheid aantal kroonringen. Gesprek met van Geenen Kees Oskam  

139 06-06-16 Intern overleg beheerplannen openbare ruimte voor 5 juli Wijkteam  

140 06-06-16 Intern overleg wijkplattegronden Wijkteam  

     

 


