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Verslag van de bijeenkomst wijkteam Bodegraven Zuid d.d. 9 februari 2015 
 
Aanwezig: Marcel Bosch, Alfons Steeger, Margaret Rekers, Jan Schouten,Yvonne Boere, Ron 
Noordergraaf en Feike Westenbroek (buurtvereniging Weideveld), Christa de Rooij, Arie Groenveld 
(verslag) 
Gemeente: wethouder Dirk-Jan knol en ambtenaar Marlo Vuijk 
Publiek: Patrick Bouwer, Broos de Groot 
Afwezig: Peter Jansz 
   
1. Opening 

Marcel opent de vergadering om 20.00 uur en verzoekt om een voorstelronde. 
 

2. Kennismaking nieuwe wijkwethouder 
Dirk-Jan Knol schetst zijn carrière over zijn betrokkenheid in de industrie van vliegtuigonderdelen. 
Na een aantal jaren raadslid te zijn geweest is hij gevraagd om wethouder te worden. Hij beheert o.a. 
de portefeuille financiën. Het college zet zich in voor het proces van burgerparticipatie. Dirk-Jan is ook 
wijkwethouder van wijkteam Noord.  
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Peter Jansz en Vincent Both hebben zich afgemeld. 
Ingekomen stukken: 
- Fietsplan van de gemeente (zie agendapunt 11) 
- Afhandeling actielijst gemeente 
 

4. Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen 
 

5. Parkeermogelijkheden in de wijk 
BOA Marco Bol is door de wijken geweest en constateerde dat er veel op stoepen werd geparkeerd, 
terwijl er 50 m verderop nog wel plaats was om te parkeren. Hij ziet niet echt de noodzaak om het 
aantal parkeerplaatsen te vermeerderen. Hij ziet ook veel bedrijfsauto’s die voor de deur worden 
geparkeerd, waarvan hij stelt dat die eigenlijk op het parkeerterrein bij de Vromade geparkeerd zouden 
kunnen worden. Ook uit auto’s voor de deur wordt gestolen. 
De algemene mening van het wijkteam is dat hij de zaken te simpel voorstelt. Er is wel degelijk een 
parkeerprobleem. En het komt regelmatig voor dat men zijn auto op een bepaald moment niet kwijt kan 
en bij controle een uur later ontdekt dat er weer ruimte is. De parkeernorm voor nieuwbouw ligt 
momenteel hoger dan 40 jaar geleden toen die wijken zijn ontstaan. 
Dirk-Jan: bij het station worden er meer parkeerplaatsen bijgemaakt door deels gebruik te maken van 
Prorail-grond. Marcel merkt op dat dat geen oplossing is voor de zuidkant van het spoor. 
Alfons: Bij de Winde is het ook te nauw, waardoor er soms geen brandweerauto de straat door kan. 
In Weideveld zijn er bewoners ondanks een verkregen ontheffing toch beboet. Marco merkt op dat daar 
paaltjes door bewoners zijn verwijderd om daar te kunnen parkeren. Daarvoor is beboet. 
Afgesproken wordt dat Marco en Marcel en iemand van de ambtelijke dienst binnenkort de 
wijken doorgaan om te bekijken waar de probleemgebieden zijn. 
Marco merkt verder op dat de bebouwde kom is uitgebreid tot en met het Limespark, omdat men 
honden losliet op het fietspad in het park.  
Broos de Groot stelt voor om dat probleem op te lossen met waarschuwingsborden “loslopende 
honden”. 
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6. Verslag van de vergadering van 8 december jl. 
Geen opmerkingen 
 

7. Actiepuntenlijst 
#70, Bomen planten langs het spoor bij Weideveld. Is afgehandeld. 
#88, multifunctionele ruimte in Zuid. Marcel: Van de 3 aan de Sporthoeve gebouwde lokalen is er een 
vrij die dinsdag, woensdag en donderdag in gebruik is. Maar dat lokaal moet steeds leeg worden 
achtergelaten. 
Jan: er moet uitzicht zijn dat de andere twee lokalen vrijkomen. Deze worden beheerd door de SBAB. 
Er wordt van uitgegaan dat groeperingen uit de wijk de potentiële initiators voor het gebruiken ervan 
zullen zijn. De ruimtes dienen dan wel continu beschikbaar te zijn. Jan overhandigt aan Marlo een 
voorbeeld van het gebruik van een dergelijke ruimte in Bergen op Zoom. 
#96, plaats voor dringende storingsmeldingen op gemeentewebsite. Marlo: de gemeente wil geen 06-
nummers van BOA’s  of agenten op de website. 
#97, verbetering meldpunt openbare ruimte. Alfons: Er is een meeting geweest met Mw. Stolk (hoofd 
KCC). Er zijn wat verbeteringen aangebracht, die door Peter en Alfons zijn getest waarna er weer wat 
suggesties zijn meegegeven. 
#98, Extra autorisatie website “wijkteamzuid.nl”. Margaret: Er is een gesprek geweest met iemand van 
het wijkteam ReeuwijkDorp. Sommige wensen bleken na extra autorisatie wel mogelijk en andere niet 
vanwege technische implicaties. De conclusie is dat de website te simpel is opgezet. 
Marcel: Het moest bij het oorspronkelijke ontwerp te goedkoop, waardoor niet alle wensen konden 
worden ingebouwd. Interactief zijn er te weinig mogelijkheden. 
Margaret: Het is goed om in de toekomst te kijken en te bezien in hoeverre andere mediakanalen, 
zoals o.a. Facebook erin kunnen worden ondergebracht. Ze constateert dat voor een goed werkende 
sociale cohesie onze wijk te groot is en er daarom een goed sociaal dataplatform nodig is. 
Marcel merkt verder op dat het een fout is van de gemeente om bij communicatieprocessen te weinig 
de burger erbij te betrekken. 
#99, opslag van wijkteamspullen in De Werf. Loopt. 
#100, gele kaartjes uitdelen voor snoeien particulier groen. Loopt. 
 
 

8. Web-platform LeeftSamen 
Marcel: Er is een website in een Rotterdamse wijk ontwikkeld waarin je allerlei verbindingen kunt 
leggen voor de inwoners. Dit platform wordt nu aangepast voor heel Rotterdam. Er is een demo 
hiervan gehouden bij Marcel thuis. Het voldoet aan veel wensen binnen de gemeente. De website 
biedt o.a.: marktplaats, lenen, maaltijden, vervoer, buurthulp, activiteiten, professionele hulp. De 
website wordt responsive gebouwd (goede toegankelijkheid voor meerdere apparaten) en is postcode 
gestuurd. Er is binnen onze gemeente nu overleg hierover met verschillende instanties. 
 

9. Klantcontactcentrum 
Zie actiepunt #97. 
 

10. Convenant met de gemeente 
Het convenant van de gemeente is op diverse punten aangepast. Wij vinden dat daarin een visie 
ontbreekt. 
Jan: het gemeentelijke convenant was te vaag, omdat de gemeente de wijkteams zoveel mogelijk 
ruimte wilde geven voor een eigen aanpak. Een taakomschrijving mag niet ontbreken. De structuur is 
in stand gebleven. Wij hebben er een eigen interpretatie aan gegeven. Het is door Jan en Peter 
opgesteld. 
Dirk-Jan: Een convenant als formeel stuk is nodig mede gezien vanuit het financieringsoogpunt van de 
gemeente. 
Het convenant is nog niet naar de gemeente verstuurd. Arie doet dat op korte termijn. 
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11. Fietsplan van de gemeente 
Jan vindt het stuk een onleesbaar document, waarin alleen in het laatste hoofdstuk staat waar het 
werkelijk om gaat. 
Alfons beschrijft de procedure: Tijdens een bijeenkomst van de wijkteams werd hen gevraagd om de 
gevaarlijke fietspunten en knelpunten aan te geven. Op grond van die informatie is er een plan 
gemaakt. Verteld werd dat er € 60.000 beschikbaar was voor de aanpassingen. Alfons vindt dat je 
daarmee maar heel weinig problemen kunt oplossen. 
Dirk-Jan: Daarom zijn er prioriteiten bij de geplande aanpassingen vermeld en worden de plannen 
gefaseerd uitgevoerd. 
 

12. Flyers Nationale hulpgids 
Na een e-mail van deze instantie zijn de folders aan ons toegezonden. Arie: de Nationale Hulpgids 
biedt een website, waarop hulpvraag en -aanbod kunnen worden geregistreerd. 
Margaret: Het is voornamelijk bedoeld voor diegenen die niet in aanmerking komen voor reguliere hulp. 
Je kunt aangeven in welke regio je hulp aanbiedt of nodig hebt. 
Omdat het platform Leeftsamen hierin ook voorziet, maar voorlopig nog niet operationeel is, wordt 
besloten om de folders maar op publieke plaatsen, zoals het o.a. het Evertshuis neer te leggen. 
 

13. Ophang plastic afval 
Marcel: Bij een flinke wind worden de plasticafvalzakken bij de ophaalplaatsen weggeblazen. Door ze 
aan palen waaraan kroonringen zijn bevestigd op te hangen, kan dat worden voorkomen.  
Hij heeft een offerte aangevraagd. Ze komen op € 8,50 excl. btw. Marcel probeert sponsors hiervoor te 
vinden. Daar een groot deel van het plastic afval wordt geleverd door de Jumbo en AH, wordt hiermee 
overlegd. Het is de bedoeling om dan de beugels op de nationale doedag aan te brengen. 
Marcel heeft van wethouder Kees Oskam vernomen dat er plannen bestaan om ook de blikken en 
melkpakken bij het plastic afval apart op te halen, waarbij wordt overwogen om dat in dezelfde zakken 
als het plastic te doen. 
Jan vreest dat er dan ook restafval in die zakken verdwijnt als men voor het aanbieden van restafval 
moet betalen. 
Naar de mening van de burger zal nog een nadere inventarisatie worden verricht. Het zou ook in een 
aparte container kunnen. 
Dirk-Jan: Er wordt een plan “bewust afval scheiden” gelanceerd gebaseerd op een minumum 
scheidingspercentage. Men wil naar een klimaatneutrale gemeente. Het afval van vandaag vormt de 
grondstoffen voor morgen. Hierbij wordt overwogen om het aanbieden van restafval in rekening te 
brengen. Hierbij kan het vaste deel van de afvalheffingspremie omlaag. Dit is een besluit van de 
gemeenteraad. 
Marcel: dit is een zaak van de politiek. Wij streven als wijkteam naar een zo schoon mogelijke 
omgeving, maar het plaatsen van die kroonringen vereist wel toestemming van de gemeente. 
Hij stelt voor om er als pilot in onze wijk mee te beginnen. 
Dirk-Jan: vindt het een goed plan en komt erop terug. 
 

14. Wijkteambudget 
Marcel: Momenteel krijgen alle wijkteams per jaar € 2500 onafhankelijk van het aantal inwoners van de 
wijken waarvoor men verantwoordelijk is. Wijkteam Zuid heeft de grootste wijk met circa 11.000 
inwoners. Marcel pleit voor een verdeelsleutel rekening houdend met de grootte van de wijk. 
Dirk-Jan zal het verdeelmodel aankaarten bij het gemeentebestuur. 
 

15. Vervolg anti-inbraakactie 
Arie vraagt zich af of er nog een vervolg moet komen op de actie van december jl.  
Marcel vindt dat er voldoende publiciteit is geweest bij onze actie en vindt het de taak van de politie en 
de gemeente om hieraan een vervolg te geven. Hij vindt dat zij wat meer aandacht aan dit onderwerp 
zouden moeten besteden via de media. 
Dirk-Jan stelt dat gebleken is dat er nog maar weinig bewoners bereid zijn om te investeren in het 
beveiligen van hun woning. 
Yvon stelt dat er websites zijn, waarop je kunt vinden waar 112-hulp of ambulancevervoer is geweest. 
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En ook op sociale media kunnen inbrekers informatie vinden over leegstaande huizen.  
Patrick Brouwer stelt vast dat het gros van de inbrekers gelegenheidsinbrekers zijn. 
 
 

16. Rondvraag 
 
Margaret  
- Op 19 februari is er in De Brug een bijeenkomst over sociale netwerkversterking. Zij en Marcel gaan 
er naartoe.  
- Heeft klachten gehad dat het voetpad bij de tennisbaan en het voetbalveld heel slecht. Is. 
- Heeft in de krant gelezen dat er raadsleden contact hebben gehad met wijkteamleden. Ze vraagt zich 
af of daar iets van bekend is. Dat blijkt niet het geval. 
- Ze zou graag meer aandacht willen besteden aan het werven van nieuwe wijkteamleden.  
Arie: dit komt op de agenda van het komend intern overleg. 
 
Alfons 
- Pleit ervoor om binnen het wijkteam een verdeling af te spreken over de vele taken binnen het team. 
Komt ook op de agenda van het volgend interne overleg. 
 
Patrick 
- Vindt dat er een ongelijke aandacht was aan de diverse agendapunten. Marcel: sommige punten zijn 
al eerder aan de orde geweest. 
 
Ron 
- Er is in Weideveld een verkeersdrempel geplaatst. De BOA is er ook actief en de bewoners zijn ook 
alert. Er zijn onlangs 2 jongens opgepakt die daar niets hadden te zoeken. Marcel constateert dat er op 
de bouwweg bij de Klaproos heel vaak wateroverlast voorkomt.. 
 
Arie 
-Merkt op dat er een klacht van een bewoner binnenkwam over afval in de sloot langs het spoor in de 
buurt van de flat langs de Beijershof. Alfons neemt de klacht mee in zijn registratiesysteem. 
 
 

17. Sluiting overleg om 22.40 uur 
 
 
 
 

Actielijst 

nr Vergadering Actie Door Status  

38 05-03-13 Gezondheidsevenement afspraak met wethouder Margaret Marg.  maakt stappenplan 

88 02-05-14 Creëren multifunctionele ruimte in Zuid Weth. Oskam Gesprek is gaande 

92 16-08-14 Intern overleg WT over achterpadprobleem Allen  

94 08-12-14 Plan uitbreiding parkeerplaatsen Weth.Oskam  

101 08-12-14 Overzicht aantal en soort meldingen openbare ruimte Weth. Oskam  

102 09-02-15 Rit door de wijken ivm parkeerproblematiek BOA/Marcel  

103 09-02-15 Convenant versturen naar de gemeente Arie  

104 09-02-15 Goedkeuring alternatieve verzameling plastic afval Dirk-Jan  

105 09-02-15 Werving nieuwe wijkteamleden op agenda intern overleg Arie  

106 09-02-15 Taakverdeling wijkteam op agenda intern overleg Arie  

107 09-02-15 Klacht afval langs het spoor in klachtensysteem opnemen Alfons  

 


