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Verslag van de bijeenkomst wijkteam Bodegraven Zuid d.d. 14 december 2015 
 
Aanwezig: Alfons Steeger, Marcel Bosch, Peter Jansz, Yvonne Boere, Jan Schouten, Arie Groenveld (verslag) 
Gemeente: wethouder Dirk-Jan Knol (na 21.30 uur) en ambtenaar Marlo Vuijk, Vincent Both (politie) 
Publiek: Rina Hampel (Weideveld) 
Afwezig: Christa de Rooij 
   
1. Opening 

Marcel opent de vergadering om 20.05 uur. 
 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mail van dhr de Blaauw over de onveilige tunnel onder viaduct N11 - Oud Bodegraafseweg 
 
 

3. Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen 
 
 

4. Verslag van het overleg van 12 oktober juli jl. 
Vincent vraagt naar aanleiding van punt 7 op pagina 2 over de geplande afbouw van het project 
achterpadlampen en of er nog op voorraad zijn. Marcel: dat project loopt al heel lang. Arie: Er zijn zeker 
nog wel zo’n 20 lampen op voorraad die via de gemeente worden verstrekt. 
 
 

5. Actiepuntenlijst 
#113, Problemen Groene Ree. Alfons: er is wel gesnoeid, maar niet laag genoeg voor het 
verkeersoverzicht. Marlo geeft het door aan Theo verdoold.  
Peter pleit voor het bepalen van een veilige hoogte. 
#121, extra afvalbakken in het Limespark. Is gebeurd. Marcel: Er volgt nog een gesprek over de 
toegestane grenzen voor loslopende honden. 
 
 

6. Veiligheid in de wijken 
Whatsapp-groepen 
Rina komt speciaal voor dit agendapunt. Zij is anderhalf jaar geleden in Weideveld begonnen met een 
whatsapp-groep waarvan zij en nog iemand de beheerders zijn. Dit vanwege veel diefstal in de wijk. Dit is 
nu veel minder. Het initiatief staat los van de bewonersvereniging. Er zijn strakke regels waaraan leden 
zich moeten houden. De groep heeft inmiddels 60 leden. Er is ook een FB-pagina gemaakt. 
De gemeente gaat begin januari een bijeenkomst over whatsapp-groepen organiseren. 
Als er vragen zijn over de whatsapp-groepen, kunnen wij Rina raadplegen. 
 
Wijkscan met de politie 
Evenals vorig jaar willen we weer met de politie een wijk door om bewoners er attent op te maken om ’s 
avonds niet de indruk van een verlaten woning achter te laten.  
De voorlopige planning is op donderdag 14 januari. Van te voren zullen in die bepaalde wijk folders 
worden verspreid. De politie heeft standaard enveloppen om die bij de “verlaten” woningen in de bus te 
doen. In klein comité zal de actie in de eerste week van januari worden voorbereid. 
Afgesproken is om te gaan lopen in een wijk in Broekvelden. 
Vraag van Alfons aan Vincent: Hoe krijg je het keurmerk veilig wonen.  
Vincent: dat kun je verkrijgen via gecertificeerde beveiligingsbedrijven. 
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7. Verkeersproblematiek 
Parkeerproblematiek 
Na de rondgang met de BOA is de indruk van Marcel dat het met het parkeerprobleem wel meevalt, mits 
bewoners bereid zijn om soms de auto iets verder weg te zetten dan voor hun voordeur. 
Jan verwacht problemen bij het station vanwege de geplande vestiging van een gezondheidscentrum in 
het voormalige poltiebureau. Gemeld wordt dat er extra parkeerplaatsen worden gemaakt in de huidige 
groenstrook aan de westkant van  gebouw. 
 
Eenrichtingsweg bij de Vromade 
Rijdend vanaf de Roerdomp richting Grutto wordt vlak achter de Waterhoenflat de weg “Vromade” 
gepasseerd, waar het uitrijdend verkeer voorrang heeft. Daar het flatgebouw het overzicht bemoeilijkt 
heeft een bewoner gepleit voor een eenrichtingsweg. 
Opgemerkt wordt dat het hier gaat om een situatie binnen een 30km-zone. Als je de snelheid daar 
aanpast, is er geen probleem. 
 
Tunnel onder viaduct N11 – Oud Bodegraafseweg 
Peter heeft n.a.v. een ingekomen mail van Sander de Blaauw de situatie uitgebreid beschreven. 
Vanaf beide kanten komend is de verkeerssituatie onoverzichtelijk en gevaarlijk, als de snelheid te hoog 
is. Er moet iets aan snelheidsbeperking worden gedaan. Het document wordt ter kennisname naar Marlo 
en Vincent gestuurd. 
Afgesproken wordt dat Vincent het probleem voorlegt aan de Goudse verkeersadviseur Tamarus. 
Het punt komt weer op de agenda in het volgend overleg. 
 
 

8. Test nieuwe gemeentewebsite 
Marcel: Door wijkteam Zuid is de site getest. De zoekfunctie is ronduit slecht. Je verdwaalt ook 
gemakkelijk want je kan uit sommige delen niet meer terug. Het verbeterde meldformulier verandert niets 
aan het gebrekkige meldsysteem openbare ruimte. Marlo: Het is nog steeds het bestaande DECOS-
systeem. Daaraan is niets veranderd. 
Peter: De terugkoppeling is nog steeds onvoldoende. Wat je zou willen is: 
- een terugmelding van de initiële probleemstelling en met een eenduidige referentie; 
- wie of welke dienst het probleem gaat oppakken; 
- de verwachte duur van de probleemoplossing en melding bij tijdsoverschrijding; 
- melding na oplossing van het probleem. 
Op de vraag waarom er niet wordt overgestapt naar een ander systeem antwoordt Marlo dat daar naar 
wordt gekeken.  
Peter: het zou handig zijn als er ook een meldformulier aan de nieuwe website zou worden toegevoegd 
om de hiaten van de nieuwe website te melden. 
 
 

9. Communicatie met de gemeente 
Droomfabriek 
De communicatie is nog steeds niet ideaal. 
Marcel noemt als voorbeeld de plannen van de droomfabriek die wij op een bepaald moment in de krant 
lazen, terwijl het wijkteam en zelfs ook de gemeenteraad er niet in gekend waren. 
Alfons: Het plan is in augustus ontstaan nadat enkele ondernemers zijn benaderd. Er is dus 4 maanden 
de tijd geweest om hierover te communiceren. 
Jan vindt dat het plan ook strijdig is met de al eerder gepresenteerde plannen voor die omgeving.  
 
Hekjes op voetpaden 
Afgesproken is dat Arie met Karin Aartman en Peter Salters een afspraak maakt om een aantal 
plekken te toetsen op doorgang met een scootmobiel. Er is in een vorig overleg al afgesproken dat een 
nieuwe norm zou worden gehanteerd die op een aantal plaatsen nog niet is toegepast. 
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10. LeeftSamen  
Marcel: Het platform is onlangs van start gegaan in een besloten groep. Het zit nog in de testfase. Na het 
aanbrengen van verbeteringen zal er meer bekendheid aan worden gegeven. Het platform heeft als doel 
om iedereen binnen de gemeente met elkaar in verbinding te brengen met als onderliggend doel de zorg 
met en voor elkaar beter te kunnen regelen.  
  
 

11. Afvalbeleid gemeente 
Op de vraag hoe de toegezegde handhaving van voorkoming van zwerfvuil zal worden waargemaakt 
antwoordt Marlo dat de BOA’s hier meer tijd aan gaan besteden. 
Dirk-Jan: alles ligt op schema. De Raad heeft toegestemd met de invoering. Er liggen nog wat vragen 
waarop een antwoord moet worden gevonden.  
De bewoners betalen vanaf de geplande ingang (begin 2016) een vast bedrag en een variabel bedrag dat 
afhankelijk is van het aantal aangeboden restafvalzakken. Het eerste jaar is dat variabel bedrag 
gebaseerd op een schatting van het gemiddelde aanbod. Het jaar daarop worden de bewoners 
afgerekend op het gebruik van het jaar ervoor. 
Alfons vraagt wanneer de verstevigde gratis zakken komen die ook geschikt zijn om zonder te scheuren 
ook de kartonnen pakken te kunnen bevatten. Antwoord: binnenkort. Het is overigens niet de bedoeling 
dat deze zakken voor het restafval worden gebruikt. 
M.b.t. de kroonringen meldt Marcel dat Cyclus hierover nadenkt. Niet zo zeer over de kroonringen, want 
die wil de gemeente snel, maar het feit dat er 30-40% meer afval in die zakken komt. Dat betekent ook dat 
er dus veel meer moet worden opgehaald en er dus veel meer gestopt moet worden door de ophaaldienst. 
En dat betekent weer veel meer tijd(=geld) en daar heeft nog niemand over nagedacht.  
Peter vraagt of bewoners kunnen controleren of de registratie van het gebruik van de restafvalcontainer 
klopt met het daadwerkelijk gebruik. 
Dirk-Jan: dat kan door in te loggen op de Cyclus-website. 
 
 

12. Multifunctionele ruimte 
Marcel: Twee weken geleden kreeg hij een bericht van wethouder Kromwijk dat we de sleutel zouden 
krijgen van 2 lokalen binnen de Sporthoeve. Na overleg hierover wordt dat wat uitgesteld. Er is nog enige 
verwarring over wat de gemeente bedoelt met een huis-van-alles. Dat is volgens ons niet hetzelfde als de 
door ons gewenste multifunctionele ruimte. 
De vraag blijft wat de rol is van het wijkteam in een huis-van-alles. Dirk-Jan: dat wordt nog uitgewerkt. 
 
 

13. Fietstunnel onder het spoor 
Peter heeft een zienswijze hierover in concept klaar. De bedoeling is dat deze er is voor niet-
gemotoriseerd verkeer. De visie van ons wordt door het wijkteam Noord ondersteund.  
Dirk-Jan was niet van deze plannen op de hoogte. Hij neemt het idee van de spoortunnel mee in het 
gemeentelijk overleg.  
 
 

14. Rondvraag 
 
Rina 
Het wijkteamoverleg heeft haar interesse. Op een vraag hierover van Marcel geeft ze te kennen dat ze 
hier wel vaker aan wil deelnemen. Ze zal haar e-mailadres doorgeven aan ons e-mailadres 
info@wijkteamzuid.nl. 
 
Yvonne 
Wanneer wordt bij Rijngaarde aan de nieuwbouw begonnen? 
Dirk-Jan: Dat is wat verlaat door de nieuwe wetgeving. Er wordt vermoedelijk begonnen in het eerste 
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kwartaal van 2016. 
 
Marlo 
Vraagt om een nieuw vergaderschema voor 2016. Vanwege de beschikbaarheid van Dirk-Jan wordt de 
voorkeur gegeven aan een dinsdag of donderdag. Arie maakt een concept schema gebruikmaken van 
de toegestuurde informatie over de Raadsvergaderingen. 
 
Alfons: 
Afgelopen zomer is er een inventarisatie gemaakt van de knelpunten in de wijk. Er is een lijst ingediend 
van 30 locaties. 60% hiervan is afgehandeld. Wat niet is opgelost is vermoedelijk ingrijpender, zoals bij de 
Kolblei, Beiershof en het parkeerterrein bij de Zeelt/Ruisvoorn. 
Kan dat worden opgepakt? Marlo kaart het aan. 
Bij de achterkant van de Vromade staan lege containers van de Jumbo. De afspraak was dat deze bij niet 
gebruik binnen zouden worden gezet. Dat gebeurt niet. 
Hier moet over worden gesproken. 
 
 

15. Sluiting overleg om 22:30 uur 
 
 
 

Actielijst 

nr Vergadering Actie Door Status  

88 02-05-14 Creëren multifunctionele ruimte in Zuid Dirk-Jan Gesprek is gaande 

113 06-07-15 Problemen Groene Ree aankaarten bij afdeling Verkeer Marlo Bosschages worden gesnoeid 
in de winter.  

116 06-07-15 Acceptatie aanbod wijkteam beta-test gemeentewebsite Dirk-Jan Voorlopige test: onvoldoende 

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

119 12-10-15 Snoeien bosschages bij parkeerplaats Hooyerdijk 61 Marlo Gepland in de winter 

120 12-10-15 Melden gevaarlijke populieren langs Boesemsingel Marlo Gemeld: uitslag volgt nog 

121 12-10-15 Te weinig afvalbakken, ook in het Limespark Marlo 2 stuks extra geplaatst 

122 12-10-15 Ontbreken communicatie bij afgekeurde speeltoestellen Marlo Een aantal wordt terug-
geplaatst. 

124 30-11-15 Kroonringen in Weideveld vanwege nieuwe woningen WTZ Is gebeurd 

125 14-12-15 Doorgeven lager snoeien bosschages Marlo  

126 14-12-15 Voorbereiding te houden wijkscan d.d. 14 januari WTZ  

127 14-12-15 Voorleggen tunnel N11 aan verkeersadviseur Vincent  

128 14-12-15 Afspraak controle hekjes op voetpaden Arie  

129 14-12-15 Spoortunnelplan aankaarten in het gemeenteoverleg Dirk-Jan  

130 14-12-15 Maken wijkteamvergaderschema voor 2016 Arie  

131 14-12-15 Aankaarten van nog niet afgehandelde problemen Marlo  

 


