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Verslag van de bijeenkomst wijkteam Bodegraven Zuid d.d. 16 februari 2016 
 
Aanwezig: Rina Hampel, Christa de Rooij, Alfons Steeger, Marcel Bosch, Peter Jansz, Arie Groenveld 
(verslag) 
Gemeente: wethouder Dirk-Jan Knol en ambtenaar Marlo Vuijk, Vincent Both (politie) 
Publiek: Lynn Krooshof en Joyce Koek (Dronenwijk), Marius Batelaan (wijkteam Noord) 
Afwezig: Yvonne Boere, Jan Schouten 
   
1. Opening 

Marcel opent de vergadering om 20.00 uur. 
Marcel: Ron Noordergraaf (Weideveld) heeft zich afgemeld. Men stelt dat de bewonersvereniging 
Weideveld grotendeels de bewoners van de Akkermunt  en nog wat andere inwoners van de wijk 
vertegenwoordigt. Dat is slechts een deel van de wijk. Wij worden daarop aangesproken door andere 
wijkbewoners die niet lid zijn van die vereniging, en daarom is het vreemd en niet wenselijk dat een paar 
mensen  samen met een projectleider (Eric van Dijk) binnen een soort status-aparte samenwerken. Als 
dat door alle delen van het dorp heen zou gebeuren dan is de gemeente het overzicht al gauw kwijt. Het 
gaat hier om het principe. Wijkgericht werken betekent dan ook dat dit soort zaken binnen het wijkteam 
dient te worden afgehandeld en een ieder is daarvoor van harte welkom. 
Dirk-Jan neemt contact op met hun contactpersoon binnen de gemeente. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Mail van Lynn Krooshof over defibrillatoren 
- Mail van dhr. Melchers 27-12 over oplaadpunten Broekvelden 
- Mail van dhr. Tjan 14-1 over een nieuw communicatiemiddel. Wordt door Arie beantwoord. 
- Gemeenterapportage meldingen openbare ruimte 2014-2015 
- Verzoek snelheidshandhaving van de heer Gerritsen. Aanpassing route is vanwege busroute niet 
praktisch. 
- Verzoek om meer verlichting tegen auto-inbraak  
- Avond voor bewoners over speeltuin Polderbrink op 17-2 
- Afwijzing subsidieaanvraag anti-inbraakactie 
- Verzekering vrijwilligers 
- Verzoek sponsoring vakantiespelen. Wordt gehonoreerd. 
- verzoek opvrolijken avondvierdaagseroute (27-5) 
Besloten wordt om vanwege drukte het verzoek niet in te willigen. Het bericht zal wel op onze 
website worden geplaatst. 
 

3. Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen 
 

4. Verslag van het overleg van 14 december 2015 
Geen opmerkingen 
 

5. Actiepuntenlijst 
#117, Zienswijze fietstunnel. Is verstuurd naar de gemeente. 
#120, Gevaarlijke populieren langs Boesemsingel. Deze worden getopt / gesnoeid. 
#121, extra afvalbakken in het Limespark. Is gebeurd.  
#122, Afgekeurde speeltoestellen. Een aantal zal worden teruggeplaatst. 
#124, Extra kroonringen in Weideveld. Deze zijn geplaatst. 
#128, controle hekjes op voetpaden. Arie: er is een e-mail van de gemeente binnengekomen met de 
mededeling dat de nieuwe afstand van de hekjes minimaal 1,20 m zal worden, waarmee de controle niet 
echt meer nodig is. Alfons vindt het verstandig om toch op nog een doorgangstest te laten plaatsvinden. 
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#130, schema vergadering 2016. Is gemaakt. 
#131, aankaarten nog niet afgehandelde problemen. Alfons doet dat alsnog. 
 

6. AED’s 
Lynn: Er zijn veel mensen in haar wijk die kunnen reanimeren. Maar er zijn ’s avonds geen toegankelijke 
AED’s in de buurt. Rijngaarde is na 20.00 uur gesloten. De vraag is: zijn er oplossingen om publiek 
toegankelijke AED’s beschikbaar te stellen, b.v. in de nieuw te bouwen brandweerkazerne? Er zijn in de 
wijk reanimatiecursussen georganiseerd, waardoor er voldoende capabele hulpverleners zijn. 
Marcel: Wijkteam Zuid heeft in een recent verleden geprobeerd om een bredere cursus in samenwerking 
met het Rode Kruis op te zetten, maar die wilden dat alleen in hun eigen verenigingsgebouw doen. 
Joyce: wij hebben 2 weken geleden ook een gesprek gehad met het Rode Kruis voor een 
reanimatiecursus. Arie merkt op, dat ook bij Botesa behoefte is voor een herhalingscursus. 
Dirk-Jan: In Zuid zijn meer toegankelijke AED’s dan in Noord. Hij wil het probleem met wethouder 
Leijendekkers bespreken en kijken of er budget voor is om e.e.a. te organiseren. 
Marcel: ons wijkteam ondersteunt het initiatief. Dirk-Jan gaat in intern overleg. 
Joyce: In Woerden is er een stichting opgericht die zich met deze problematiek bezig houdt. Zou dat in 
Bodegraven ook niet kunnen? 
 
Slechte verlichting 
Lynn kaart het probleem aan dat bij haar in de wijk op een slecht verlichte parkeerplaats gedurende 3 
weken driemaal een auto-inbraak heeft plaatsgevonden. Dat was vorig jaar ook al een keer gebeurd. Het 
gevolg is dat men zijn auto niet graag op die plaats parkeert. Ze zou graag zien dat er op de parkeerplaats 
een betere openbare verlichting komt.  
Dirk-Jan raadt haar aan om het probleem te melden op het meldpunt openbare ruimte op de gemeente-
website. 
Lynn vraagt of je er ook camera’s mag plaatsen. Vincent: je mag wel een camera plaatsen in je tuin, 
waarbij je en passant een deel van de straat mag meenemen, maar niet een groot openbaar terrein. 
Dirk-Jan: Camera’s worden alleen geplaatst als er aanleiding toe is en dan wordt er ook een 
waarschuwingsbord bij geplaatst. 
 

7. Verbetering meldsysteem openbare ruimte (MOR) 
In vervolg op het gesprek met Roel Lok heeft Peter informatie verzameld over FIXI, waarmee m.b.v. apps 
een melding kan worden gemaakt en de status en afhandeling van de melding is te volgen. FIXI kan met 
het bestaande DECOS-systeem van de gemeente gekoppeld worden. Peter heeft over de 
gebruiksmogelijkheden (bron: DECOS, gebruikers) een stuk voor het wijkteam opgesteld.  
DECOS heeft onlangs een uitgebreide presentatie van FIXI voor de gemeente georganiseerd. Dirk-Jan 
bevestigt dit. De gemeente wil graag de eigen basiskaart, waarin alle objecten van de gemeente 
voorkomen gebruiken om nieuwe en reeds gemelde problemen zichtbaar te maken om te voorkomen dat 
er een veelvoud van meldingen van hetzelfde probleem binnenkomt.  
Dirk-Jan: Binnen de gemeente wordt momenteel actief over deze materie nagedacht. Naast DECOS zijn 
er ook andere aanbieders. Edwin van der Lugt zal zodra er meer bekend is een afspraak met Peter 
maken.  
 

8. Evaluatie anti-inbraakactie 
Vincent vindt de actie geslaagd. Ook is er tijdens de wijkscan een inbraakpoging verijdeld. Er waren al 
verse sporen hiervan zichtbaar. Er zijn veel donkere (onbeheerde) woningen aangetroffen waarbij een een 
envelop in de brievenbus is gedeponeerd. 
Rina: Het lijkt mij zinvol ook eens ’s zomers zo’n actie op touw te zetten. Dat wordt zinvol gevonden. 
Marcel stelt voor om ook eens een verdachte situatie te creëren, waarmee het probleem wat meer accent 
krijgt. 
Vincent overlegt met collega’s over dat idee. 
Subsidieaanvraag 
Marcel ergert zich aan het niet toekennen van de subsidieaanvraag voor de kosten van de folders die met 
de actie waren gemoeid. Het is pers slot een actie ten dienste van de gemeenschap. De verkregen € 2500 
zijn voor administratieve handelingen en algemene kosten. 
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Dirk-Jan: Het blijkt in de praktijk dat de meeste wijkteams weinig uitgeven van de toegekende budgtetten. 
Marcel: wij vertegenwoordigen de grootste wijk.  
Dirk-Jan: in principe moeten de kosten worden gedekt door het beschikbare budget. Wellicht kan dit soort 
acties bekostigd worden uit aparte gemeentepotjes, b.v. communicatie of veiligheid. 
Hij overlegt intern over de mogelijkheden die er zijn. 
Er wordt veel waarde gehecht aan dit soort initiatieven, maar er is wel een financieel plafond. 
Ondersteuning whatsapp-groepen 
Rina: Op de gemeentepagina kan men zich inschrijven om een whatsapp-groep te starten. 
A.s. maandag is  zij samen met Ingrid (andere beheerster van de FB-whatsapp pagina) uitgenodigd voor 
een gesprek met de gemeente. 
Dirk-Jan: Er zijn plannen om in de wijken digitale borden te plaatsen waarop diverse meldingen kunnen 
circuleren. Deze worden gefinancierd middels reclame.  
 

9. Test nieuwe gemeentewebsite 
Marcel: De gemeente heeft het in de media doen voorkomen alsof de nieuwe website samen met leden 
van wijkteam Zuid tot stand is gekomen. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. We werden er pas bij 
betrokken toen de website al gemaakt was.  
Peter: Het zou beter zijn geweest om in de ontwerpfase externen met kennis van zaken erbij te betrekken. 
Alfons: we zijn uitgenodigd om te kijken naar een reeds kant-en-klare website. De zoekmogelijkheden in 
de nieuwe website zijn onvoldoende. 
Dirk-Jan heeft steeds de indruk gehad dat het wijkteam zuid er vroegtijdig bij betrokken is geweest. 
Hij stelt wethouder Leijendekkers hiervan op de hoogte. Aan de website wordt nog continu gewerkt. 
 

10. Status droomfabriek 
Dirk-Jan: Het project is door het college besloten. De sloopwerkzaamheden zijn al begonnen. 
 

11. LeeftSamen  
Marcel: Het project loopt. Gaandeweg kwamen we tot de ontdekking dat men nog niet zover was als de 
verwachtingen die waren gewekt.  
Het duurt nog wel een paar maanden voordat er daadwerkelijk mee gewerkt kan worden. Verwacht wordt 
dat de nog de eerste helft van dit jaar met de uitrol zal worden begonnen. 
Andere plaatsen waaronder Hilversum hebben zich inmiddels als deelnemers bij het LeeftSamen-project 
aangesloten. 
 

12. Afvalbeleid gemeente 
Arie vraagt zich af in welke mate de introductie van het nieuwe BAS van invloed is op het dumpen van 
zwerfafval. Wordt dat geregistreerd en waar moet je meldingen kwijt als je zwerfvuil bij containers 
aantreft? Bij melding aan het meldpunt is achterhalen van de daders nauwelijks nog mogelijk. 
Dirk-Jan: Er is flankerend beleid. Er wordt 90 euro boete opgelegd aan overtreders.  
Het is ook gebleken dat er zijpanelen van de ondergrondse containers worden gelicht om restafval te 
dumpen. Hiervoor wordt een oplossing bedacht. 
Het aanbod van restafval is lager dan verwacht, waardoor de inkomsten lager zijn dan werd begroot.  
Al met al is men positief over de invoering van BAS. 
Marlo zal uitzoeken op welke manier constateringen van zwerfafval kunnen worden gemeld. 
Marius vraagt zich af of de gemeente ook moet betalen voor het aanbod van plastic afval. 
Dirk-Jan: daar krijgt de gemeente een bedrag voor dat gerelateerd is aan de olieprijs. 
Kroonringen 
Marcel: Er wordt nu meer plastic afval aangeboden door toevoeging van geplastificeerde verpakking, 
Hierdoor zijn de huidige locaties met de kroonringen niet meer toereikend.  
Arie: ook zijn er bestaande aanbodlocaties, waar geen lantaarnpaal staat. Hoe moet dat worden opgelost? 
Dirk-Jan: het is een initiatief van wijkteam Zuid. De gemeente stelt ze ter beschikking. Het wijkteam zet ze 
uit. 
Alfons: door het grotere volume is het aantal stopplaatsen ontoereikend. 
Marlo bespreekt de situatie met Rob van Geenen. 
Marius vraagt zich af of Cyclus het een verbetering vindt:  
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Alfons: er zijn klachten van de ophalers: De zakken hangen te hoog en bij nat weer wordt de kleding nat. 
 

13. Multifunctionele ruimte / huis-van-alles 
Dirk-Jan: Het eerste huis-van-alles in Waarder is feestelijke geopend. Het voldoet als gemeenschapshuis 
en is ook gelegenheid voor mensen die een gesprek willen met het sociaal team. Er hebben zich al 
verschillende mensen aangemeld voor het beheer. 
In andere kernen is het soms wat lastiger op te zetten, zeker als er ruimtes moeten worden vrijgemaakt. 
Bij de Vromade zijn er verbouwplannen die inhaken op het huis-van-alles. 
Marius: In het centrum is er aversie m.b.t. tot het geplande huis-van-alles in de Bibliotheek, die dan ook 
van plek moet wisselen. 
 

14. Fietstunnel onder het spoor 
Peter heeft een zienswijze hierover ingediend. Dirk-Jan vraagt Marlo om Kees Oskam te verzoeken om 
de fietstunnel expliciet in het contract met Prorail op te nemen. Peter hamert erop om het project op 
te nemen in de lange termijn visie.  
 

15. Rondvraag 
 
Marius: Vond de vergadering leerzaam. Hij is zelf inmiddels secretaris van wijkteam Noord. Hij verwacht 
dat ook wijkteam Noord op termijn wat meer activiteiten gaat ondernemen, zo nodig met de hulp van 
buitenaf. 
 
Rina: Vindt dat de website niet uitblinkt in actualiteit. Het zou goed zijn om gewoon alle ondernomen 
activiteiten erop te vermelden, en b.v. ook de nieuwe whatsapp-ontwikkelingen. 
 
Dirk-Jan: Is blij met de positief kritische instelling van wijkteam Zuid.  
 
Alfons: Wil een activiteitenplanning maken voor 2016. Afgesproken wordt om dinsdag 23 februari in een 
intern overleg hierover te vergaderen. Arie kijkt of er een locatie in het Evertshuis beschikbaar is. 
In het verlengde hiervan maakt Dirk-Jan bekend, dat er eind mei een festival zal worden georganiseerd 
om met behulp van  een aantal stakeholders ideeën op te doen voor planning van nieuwe activiteiten. 
 
Marlo: Bij Mozaiek Wonen is een nieuwe coördinator ingesteld. Ze heet Mariannne ten Besten. Het zou 
een goed idee zijn om haar eens bij een overleg uit te nodigen. 
 
Peter: Er worden regelmatig verkeersborden vernield en gedraaid. Hij pleit voor het gebruik van 
vandalismebestendige borden, die ook niet kunnen worden verdraaid. 
 

16. Sluiting overleg om 22:15 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.  

128 14-12-15 Afspraak controle hekjes op voetpaden Arie Controle op doorgang 1,20 m 

129 14-12-15 Aankaarten van nog niet afgehandelde problemen Alfons  

130 16-02-16 Intern overleg over budget mbt reanimatie en AED’s Dirk-Jan  

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

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

133 16-02-16 Waar moeten zwerfvuilconstateringen worden gemeld? Marlo  

134 16-02-16 Problemen door extra aanbod plastic afval: kroonringen en 
locaties. Bespreking met dhr. Van Geenen. 

Marlo  

135 16-02-16 Planning locatie intern overleg Arie  

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

 


