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Verslag van de bijeenkomst wijkteam Bodegraven Zuid d.d. 12 oktober 2015 
 
Aanwezig: Alfons Steeger, Marcel Bosch, Peter Jansz, Yvonne Boere, Christa de Rooij, Arie Groenveld 
(verslag), Dennis de Bruin (Weideveld) 
Gemeente: wethouder Dirk-Jan Knol en de ambtenaren Marlo Vuijk en Elles Groeneveld 
Publiek: Ada en John van Oosten, Gradie Pinkse, Riet v.d. Tol (bewoners Hollandshof) 
Martin v. Leeuwen, Arthur vd Weijde, Edwin Noordover, Leo Bevaart, Jur Lingen, Paul v Velsen (IHooyerdijk) 
Ad Verlaan (Wijkteam Noord) 
Afwezig: Jan Schouten 
   
1. Opening 

Marcel opent de vergadering om 19.35 uur. 
Na het voorstelrondje blijkt dat de bewoners van de Hollandshof hier zijn vanwege een klacht over de 
bewoner op Hollandshof 28. De bewoners van de Hooyerdijk hebben een klacht over de onveiligheid in de 
buurt mede vanwege de slechte verlichting. 
De klachten zullen als  eerste op de agenda worden behandeld. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Arie noemt de lijst met ingekomen stukken. 
Over het verzoek van glasvezelaansluitingen wordt door wethouder Knol opgemerkt dat dit een zaak is 
van de communicatiebedrijven. De gemeente heeft hierin een coördinerende rol.  
Het blijkt dat bewoners zelf bij de leverancier hun behoefte hiervoor moeten laten blijken. Als er veel vraag 
naar is, kan dat de prioriteit beïnvloeden. Aangezien de meeste bewoners dat niet weten, wordt aan Marlo 
gevraagd om een artikel hierover in gemeentepagina’s te plaatsen. Marlo neemt het mee in het overleg. 
 

3. Klachten Hollandshof 
Het probleem van de bewoners van de Hollandshof is het dictatoriaal en asociaal gedrag van de bewoner 
op Hollandshof 28. Hierover zijn meerder klachten bekend. Hij rijdt met de scooter op stoepen en strooide 
in overmaat brood in de wijk om vogels te voeren met als bijkomstigheid dat honden ervan eten en er 
ratten zijn gesignaleerd. Bewoners die er wat van zeiden krijgen de wind van voren.  
Arie heeft het probleem al aangekaart bij de wijkagenten. Die hebben met de betrokkene gesproken, 
waarna hij alleen nog brood strooit bij het water langs het spoor. Zijn houding t.o.v. de omwonenden is niet 
veranderd. Alfons oppert om bij bedreiging aangifte te doen bij de politie. Dan wordt het geregistreerd en 
als er voldoende klachten zijn, is er een reden om handhavend op te treden. 
Dirk-Jan: Wellicht is het zinvol om deze klacht te deponeren bij het Sociaal Team. 
 

4. Klachten Hooyerdijk 
Leo Bevaart heeft de buurtbewoners bij elkaar geroepen naar aanleiding van de vele inbraken en 
inbraakpogingen in de wijk. Ook is er onlangs een BMW gestolen van de openbare parkeerplaats. 
De parkeerplaats tegenover nrs. 60 en 61 is erg donker mede door de te hoge bosschages die het licht 
van een lantaarnpaal belemmeren. Men ziet ook zelden een politieagent in de wijk. 
De waterafvoer op de parkeerplaats is ook bijzonder slecht. De parkeerplaats staat regelmatig blank. 
Verder wordt er in de wijk vaak te hard gereden. 
Arie merkt op dat er een meldpunt woonomgeving is, waarin klachten worden geregistreerd met 
terugkoppeling naar de klager. Verder is het zinvol om het hang- en sluitwerk aan te passen aan de 
huidige normen. 
Marcel: Als wijkteam kunnen wij geen vuist maken en de politie-inzet is ook beperkt. 
Dirk-Jan stelt voor om het snoeien van de bosschages prioriteit te geven. Marlo kaart het probleem aan. 
Het te hard rijden wordt in het algemeen gedaan door de “eigen” inwoners. Het meten ervan heeft bij de 
politie geen prioriteit. Wel worden er per wijk enkele snelheidsmeetborden verstrekt. 
Ook wordt er vaak op stoepen geparkeerd mede vanwege een gebrek aan parkeerplaatsen. 
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Arie haalt hierbij ook een klacht aan van een bewoner in de Zwaluw die vanwege de mogelijke doorgang 
van brandweerauto’s ook zijn auto half op de stoep parkeerde en er een flinke bon voor kreeg. 
Voorgesteld wordt om voor het parkeerprobleem een apart overleg te regelen, zoals al in de vergadering 
20 april als actiepunt is aangegeven. Marlo onderneemt actie. 
 

5. Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen 
 

6. Verslag van het overleg van 6 juli jl. 
Er zijn geen opmerkingen. 
 

7. Actiepuntenlijst 
#92, Marcel: het verstrekken van achterpadlampen wordt afgebouwd. 
#102, rit door wijken i.v.m. parkeerproblemen. Is nog gaande. 
#108, Marlo regelt een afspraak met de afdeling Verkeer 
#113, Problemen Groene Ree. Alfons heeft ambtenaar Verdoold erover gesproken. Er zal daar worden 
gesnoeid om het verkeersoverzicht te verbeteren. 
 

8. Verkeersproblematiek 
Rotonde Groene Ree 
Leo vindt het wenselijk dat fietsers bij de oversteek van de Groene Ree bij de rotonde voorrang zouden 
moeten krijgen. Alfons merkt op dat dit al besproken is in een eerder overleg en niet werd gehonoreerd. 
Het zal in het overleg met Verkeer ook aan de orde komen. 
 
Verzoek eenrichtingsweg bij de Vromade 
Wordt meegenomen bij het overleg met afdeling Verkeer 
 
Ongelukkige hobbel tussen de Goudseweg en de Burg. le Coultrestraat 
Hierover verschilt men van mening. Het werkt snelheidsbelemmerend, hetgeen de veiligheid voor fietsers 
vergroot. Anderen vinden het vervelend om in de auto “geschud” te worden. 
Het probleem wordt naar wijkteam Noord doorgegeven. 
 

9. Populieren aan de Boesemsingel 
Er staat langs het korte stuk van de Boesemsingel tegenover het Vogelnest een aantal zeer hoge 
populieren, die bij een zomerstorm levensgevaarlijk zijn. Een paar maanden geleden zijn er veel zware 
takken afgebroken. Bewoners vinden dat dit niet meer kan. De vraag is of deze niet vervangen kunnen 
worden door andere bomen, zoals langs het andere deel van de Boesemsingel is gebeurd. 
Dirk-Jan: Dat wordt waarschijnlijk aftoppen. Marlo meldt het probleem. 
 

10. Afvalbeleid gemeente  
Peter: Over restafval wordt in gemeentepublicaties de ene keer over liters gesproken en de andere keer 
over kilo’s. Hoe moet het een in het ander worden vertaald? Dat is kennelijk niet duidelijk. 
Over het scheiden van ijzer merkt Dirk-Jan op dat dit met magneten gemakkelijk te scheiden is. 
Melkkartonnen mogen straks bij het plastic afval worden samengevoegd. 
Er komen extra papiercontainers. Over de zorg van ontwijkgedrag meldt Dirk-Jan dat voor het tegengaan 
hiervan extra middelen beschikbaar worden gesteld. In Bergambacht heeft men goede ervaringen. 
Arie merkt op dat er nu al regelmatig restafvalzakken in de open vuilnisbakken worden gedeponeerd. 
Kunnen die niet worden vervangen door kleinere afvalbakken? Daar zijn er in de wijken toch al zo weinig 
van en ook niet in het Limespark. Wandelaars met honden kunnen daar de zakjes met hondenpoep niet 
kwijt. Het probleem wordt meegenomen ter bespreking. 
Alfons heeft opgevangen dat er vanaf 1 januari voor een bezoek aan het milieustation moet worden 
betaald. Dirk-Jan: dat geldt in ieder geval niet voor tuinafval. Het beleid hierover zal nog nader worden 
gepubliceerd. 
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11. Gemeentewebsite en Meldpunt O.R. 
Alfons heeft begrepen dat de nieuwe website al aan de Raad is gedemonstreerd, terwijl ons is toegezegd 
dat wij de proefversie zouden mogen testen. Marlo: Alleen de proefversie is gedemonstreerd. De website 
is nog niet klaar. Het wijkteam wordt nog uitgenodigd om te testen. 
Over de communicatie met de gemeente meldt Marcel, dat er veel klachten zijn over weggehaalde 
speeltoestellen uit speeltuinen. Dirk-Jan: deze zijn om veiligheidsredenen afgekeurd. Dat ze niet zijn 
vervangen was hem onbekend. Het punt wordt meegenomen, actie Marlo. 
 

12. LeeftSamen project 
Marcel: Het project vordert. De regie en invulling is in handen van SAM-Welzijn. Er is een kleine vertraging 
vanwege de gemeenten die nog moeten beslissen om aan te sluiten. Een dezer dagen kan hij worden 
getest. Hij is nu al bereikbaar op het Internet. 
. 

13. Multifunctionele ruimte 
Marcel: De beslissing hierover is door wethouder Kromwijk genomen. Deze komt in de Vromade. 
 

14. Kroonringenproject 
Marcel:  De bewoners zijn er zeer tevreden mee. Er is ook een keerzijde. Sommige bewoners hangen de 
plastic afvalzakken al in het weekend op. Marlo: Dit is strafbaar. Afval mag alleen binnen een bepaalde tijd 
worden aangeboden. 
 

15. Geluidsoverlast bij dubbel spoor, fietstunnel 
Peter: Prorail heeft aangekondigd dat de treinen in de nabije toekomst in een 15 minuten dienst gaan 
rijden. Dit gaat een extra geluids- en millieubelasting voor de aanwonenden veroorzaken.  
Om in een 15 minuten dienst te kunnen rijden is het nodig dat het spoor onder andere ter plaatse van 
Bodegraven gedeeltelijk verdubbeld wordt. 
Het liefst zou Prorail in plaats van de bestaande overwegen verkeerstunnels onder het spoor willen zien. 
Dat is voor de beide overwegen Goudseweg en Oud Bodegraafseweg niet haalbaar. (Te duur). Zie vorig 
verslag. De gelijkvloerse oversteek op het station tussen beide perrons komt te vervallen. Voor 
voetgangers en fietsers is een tunnel gepland op de plaats waar nu bij het perron de oversteek is.  
Deze onderdoorgang zou een goede oplossing zijn om een veiligere verbinding voor wandelaars en 
fietsers vanuit Broekvelden en de Dronenwijk naar het centrum en vice versa. te creëren. 
Peter gaat hiervoor een zienswijze opstellen. Zie ook het vorig verslag. 
 

16. Kroonringenproject 
Dirk-Jan: de gemeente is positief over de ervaringen en wil het graag uitrollen naar alle wijken. 
 

17. Rondvraag 
 
Dirk-Jan: verzoekt om commentaar op de concept Woonvisie die ook aan de wijkteams is verstrekt. 
Gaarne voor 26 oktober a.s. 
 
Leo Bevaart: heeft problemen met de afkortingen van afdeling in de verslagen, zoals b.v. S.A.M. 
Kunnen deze afkortingen niet voluit worden geschreven? 
 
Alfons: Er is een wijkambtenaar benoemd. Dirk-Jan: voor Noord- en Zuid-Bodegraven is deze nog niet 
aangesteld. De functie moet ook nog nader worden bepaald. 
 
Ad Verlaan: vindt de communicatie van de gemeente beneden peil. Marlo deelt mee dat de speciale 
afdeling hiervoor is opgeheven.  
 
Yvonne: Is aangesproken door Mw. Versloot die en klacht had over de afwatering. Ze was heel tevreden, 
want het probleem is opgelost. 
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18. Sluiting overleg om 21:45 uur 
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Actielijst 

nr Vergadering Actie Door Status  

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

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

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

108 20-04-15 Afspraak met afdeling Verkeer over parkeerprobleem Marlo  

113 06-07-15 Problemen Groene Ree aankaarten bij afdeling Verkeer Marlo  

114 06-07-15 Persbericht aanmoediging meldingen bij politie Arie  

116 06-07-15 Acceptatie aanbod wijkteam beta-test gemeentewebsite Dirk-Jan Nog niet gedaan 

117 06-07-15 Zienswijze over fietstunnel sturen naar gemeente Peter  

118 12-10-15 Melden behoefte glasvezel op gemeentepagina’s Marlo  

119 12-10-15 Snoeien bosschages bij parkeerplaats Hooyerdijk 61 Marlo  

120 12-10-15 Melden gevaarlijke populieren langs Boesemsingel Marlo  

121 12-10-15 Te weinig afvalbakken, ook in het Limespark Marlo  

122 12-10-15 Ontbreken communicatie bij afgekeurde speeltoestellen Marlo  

123 12-10-15 Doorgeven hobbelprobleem tussen overweg Le Coultrestr. Arie  

     

 


