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Verslag van de bijeenkomst wijkteam Bodegraven Zuid d.d. 20 april 2015 
 
Aanwezig: Marcel Bosch, Alfons Steeger, Peter Jansz, Yvonne Boere, Arie Groenveld (verslag) 
Gemeente: wethouder Dirk-Jan Knol en ambtenaar Marlo Vuijk, Jolanda Fennema (handhaving) 
Publiek: Rogier van Cittert (parkeerprobleem Ruisvoorn), Marius Batelaan (Wijkteam Noord) 
Afwezig: Margaret  Rekers, Jan Schouten  
   
1. Opening 

Marcel opent de vergadering om 20.05 uur. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Margaret Rekers en Jan Schouten hebben zich afgemeld. Dirk-Jan Knol kan de vergadering 
gedeeltelijk bijwonen. 
Ingekomen stukken: 
- Mail Rogier van Cittert over parkeerproblemen Ruisvoorn 
- Peter Jansz: artikel over gratis zand Mozaiek Wonen 
- Mail van Marloes van Vliet over tijdelijke gebruik grasland in Weideveld 
- Reactie van Jan Schouten hierover 
 

3. Vaststelling agenda 
Het parkeerprobleem komt eerst aan de orde en dan de punten waarbij de aanwezigheid van Dirk-Jan 
Knol is gewenst.  
 

4. Parkeerproblemen in de wijk(en) 
Jolanda: het parkeerprobleem speelt al geruime tijd. Er zijn persberichten uitgegaan over het strengere 
beleid. Daarna zijn er diverse bekeuringen uitgedeeld voor overtredingen als dubbel parkeren of in 
bochten. Dat heeft weer geleid tot veel reacties. Er is op verschillende momenten gecontroleerd op een 
tekort aan parkeerplaatsen. Hierbij is geconstateerd dat er voldoende parkeergelegenheid is, behalve 
bij de Zwaluw. Maar daar werd nog onvoldoende gebruik gemaakt van de parkeerplaatsen langs het 
grasveld. De BOA heeft ook met Marcel en Alfons de ronde gedaan. Hierbij werd geen gebrek aan 
parkeerplaatsen gesignaleerd. Alfons merkt op dat deze controle wel plaats vond tijdens een 
vakantieperiode. Volgens Jolanda moet een loopafstand van 100 tot 150 meter acceptabel zijn. 
Naar aanleiding van zijn mail merkt Rogier op dat het parkeerprobleem aan de Winde/Ruisvoorn zich 
de laatste paar maanden voordoet. Volgens Alfons is het probleem bij de Winde/Ruisvoorn al eerder 
aangekaart tijdens onze wijkbezoeken. Hij vraagt zich af of de brandweer daar tussen de auto’s door 
kan. De mening van het wijkteam is dat er op sommige locaties in onze wijken een structureel tekort is 
aan parkeerplaatsen. 
Jolanda: als er te weinig plek is, moet er overleg plaatsvinden met de afdeling Verkeer. Verder stelt ze 
dat er mede vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een van de BOA’s er 
tijdelijk onvoldoende handhavingscapaciteit is. Het heeft niet de prioriteit van de politie. 
Er wordt een afspraak gemaakt met de afdeling Verkeer over de mogelijkheid tot uitbreiding van 
parkeerplaatsen in de probleemgebieden. Een inventarisatie van de problemen is hierbij wenselijk. 
Dirk-Jan vraagt zich af in hoeverre bewoners zouden moeten of kunnen bijdragen aan de uitbreiding 
van parkeercapaciteit. De mening van het wijkteam is dat eigen bijdragen ongewenst zijn omdat er ook 
in andere wijken parkeercapaciteit is vergroot zonder eigen bijdragen. 
 

5. Brandweerkazerne 
Marcel: een aantal bewoners vindt dat de gepubliceerde nieuwe locatie van de brandweerkazerne uit 
de lucht is komen vallen. 
Dirk-Jan: De huidige locatie in de Driewerf zorgt er voor dat de normaanrijtijden niet worden gehaald, 
waardoor er te vaak een beroep op andere korpsen moet worden gedaan. Het duurt voor de vrijwillige 



 2 

brandweerlieden te lang om naar de huidige kazerne te rijden. Er zijn twee geschikte locaties 
gevonden, waarbij de voorkeur is uitgesproken voor de locatie achter het Shell-station. 
Een financieel probleem voor de gemeente is dat de huur van de Driewerflocatie die betaald wordt 
door de regionale brandweer wegvalt. De bouw van de nieuwe kazerne wordt ook door de brandweer 
betaald. 
Marcel: Bij de andere locatie bij de Zon staan minder huizen en is er dus ook minder overlast. 
Peter: het zou plezierig zijn als wij tijdig over dit soort plannen worden geïnformeerd. 
Dirk-Jan: Je kunt je als wijkteam aanmelden bij de gemeente om uitgaande persberichten via mail te 
ontvangen. 
 

6. Weideveld 
Een perceel grond nabij de Sleutelbloem is moestuinrijp gemaakt. 
Op de reacties over bemesting van nog onbebouwde grond die in Weideveld aan een veehouder is 
verhuurd, is het antwoord van Dirk-Jan dat het slechts gaat om een tijdelijk aanbod. Men wil er zo snel 
mogelijk  huizen bouwen. 
 

7. Verhoging van de maximum snelheid op de A12 
Dirk-Jan: zowel Bodegraven-Reeuwijk alsook Woerden maken bezwaar tegen dit voorgenomen besluit. 
We laten een onderzoek verrichten naar de effecten samen met andere gemeenten. Hij merkt op dat 
Rijkswaterstaat dit soort bezwaren heel vaak opzij schuift. 
 

8. Hoogte subsidie Wijkteam Zuid 
Dirk-Jan heeft het eerder gedane verzoek van wijkteam zuid doorgegeven. Marlo merkt op dat 
wijkteam zuid onbetaald in het gemeentehuis vergadert. Andere wijkteams hebben die mogelijkheid 
niet. Marcel: we pleiten daarom om per wijkteam een vast bedrag te vergoeden plus een bedrag dat 
afhankelijk is van het aantal bewoners is de wijken waarvoor een wijkteam verantwoordelijk is. 
Arie deelt mee dat hij als penningmeester nog geen bedrag op de wijkteamrekening heeft ontvangen. 
Marlo deelt mee dat hij van de meeste wijkteam nog geen financiële informatie over 2014 heeft 
ontvangen, wel die van wijkteam zuid. Dirk-Jan adviseert hem daarop maar niet te wachten en dan 
maar alvast het bedrag voor wijkteam zuid over te maken. 
 

9. BAS-toer 
Marcel: tijdens de in Bodegraven gehouden BAS-toer was alleen wijkteam zuid vertegenwoordigd. 
Verder is er door een inwoner aan ons wijkteam gevraagd om een mening te hebben over de 
voorgenomen BAS-plannen zoals wijkteam Noord dat een ingezonden brief in de digitale krant had 
laten plaatsen. Wij vinden dat de burger hierover zijn mening moet uitspreken, nadat duidelijk is 
gemaakt wat dit voor de burgers inhoudt. 
Marius: Deze mening werd ons gevraagd in de verspreide flyers. 
Dirk-Jan vind dat het de burger duidelijk wordt gemaakt wat dit voor hen gaat schelen. Het is nog geen 
gelopen race. Met de inrichting van de ondergrondse containers is het op voorhand mogelijk gemaakt 
om te meten hoeveel restafval huishoudens hierin deponeren. 
Peter: Er ontbreekt een normerend kader. Wij willen getalsmatige informatie zoals o.a. door de 
gemeente Amersfoort is verschaft. 
 

10. Multifunctionele ruimte / Huis-van-alles 
Dirk-Jan: Het uitgangspunt is bekend. Voor elke dorpskern zou een “eigen huis” moeten komen. De 
vraag is waar dit dan in Zuid zou moeten komen. De eisen en het plan van aanpak worden nu 
opgesteld. 
Marcel: Bodegraven heeft meer kernen. Het Evertshuis is voor ons geen optie. Hij vindt het iets voor 
het regieteam binnen de gemeente. 
 

11. Leeft Samen-project 
Marcel: Er zou inmiddels al wat klaar moeten zijn. Er is subsidie aangevraagd bij het Rabobank 
dichtbijfonds en een subsidie/garantstelling voor het resterend bedrag bij de gemeente.. 
Dan kan het project pas starten. Het onderwerp wordt binnenkort door het College behandeld. 
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Er zal ook een app worden gemaakt om contact te leggen. 
Er wordt in onze gemeente een groep geformeerd die zich hierover gaat buigen. Dit in verband met de 
lokale wensen. Als de knopp wordt doorgehakt, worden er ook andere lokale organisaties bij betrokken 
zoals o.a. het Oranjefonds.  
 

12. Kroonringen 
Alfons: de kroonringen hangen en het is een groot succes. 
Er is ook een verzoek hiervoor vanuit wijkteam Noord. 
Alfons heeft een vraag hierover uitgezet naar Cyclus, maar er nog geen antwoord op gehad. 
Dirk-Jan: Er moet nog een evaluatie plaatsvinden. Persoonlijk is hij er een groot voorstander van. 
 

13. Verslag van 9 februari jl. 
Marlo merkt op dat op pagina 1 op de 8e regel van onderen staat dat bewoners ontheffing hebben 
gekregen. Dat is niet het geval geweest. Marcel: Er zijn wel mondelinge toezeggingen gedaan. 
 
Actiepuntenlijst 
#94: uitbreiding parkeerplaatsen. Marlo: dit betreft alleen de parkeersituatie rond de spoorwegovergang 
bij de Goudseweg. Er is overleg gaande. 
#101: Overzicht meldingen/klachten openbare ruimte. Marlo heeft verzocht om dit per wijk te splitsen. 
Verder hebben klachten bij de afhandeling een hogere prioriteit dan wensen. Hij signaleert dat er nog 
erg veel klachten mondeling worden aangemeld hetgeen voor extra belasting zorgt van de telefoniste. 
Peter vindt dat niet vreemd omdat VerbeterDeBuurt nog niet door de gemeente wordt gepromoot. Dan 
kun je heel snel je klacht kwijt. De locatie (straat, huisnummer) hoeft dan niet te worden doorgegeven. 
Dat doet de app. 
 

14. Rondvraag 
 
Alfons 
- Heeft aan Arie gevraagd om Vincent Both (politie) uit te nodigen i.v.m. het parkeerprobleem. Arie 
deelt mee dat dit ook is gedaan. Marlo: hij heeft misschien een ander e-mailadres. 
- Veel geuite klachten gaan over te hard rijden binnen de kernen. Hij vindt het belangrijk dat er wat aan 
wordt gedaan en dat er metingen zouden moeten worden verricht. 
Dirk-Jan: dit heeft bij de politie geen hoge prioriteit. Die vindt dat een verantwoordelijkheid voor de 
gemeente. Die heeft alleen de beschikking over verplaatsbare snelheidsmeters, waarop 
verkeersdeelnemers hun snelheid kunnen aflezen. 
Marcel: veel straten waar dat verbod geldt zijn er niet op ingericht. 
Alfons heeft klachten over 5 probleemgebieden. Hij stelt voor om hierover een brief naar de 
gemeente te sturen en de problemen te benoemen. 
- 10 april jl. was er een bijeenkomst van de SCCB. Alfons heeft deze bijgewoond. Ook politiek was er 
een vertegenwoordiging. Het bestuur gaf verslag van de huidige situatie waarbij werd meegedeeld dat 
zij wegens bezuiniging werden beknot en daardoor genoodzaakt zijn om een aantal activiteiten af te 
stoten. Ze willen in feite meer gebruik maken van samenwerking met andere organisaties, zo mogelijk 
met kerkelijke organisaties. 
Alfons heeft aangegeven dat wij als wijkteam tot samenwerking bereid zijn. 
- Alfons wijst ook nog even op de mail van 19 maart van Marlo, waarin hij aanbiedt om over de 
nieuwbouw van Rijngaarde te praten. Marlo gaat zo’n gesprek regelen. 
- Klachtenafhandeling: In overleg met de gemeente is verzocht om een aantal van de klachten via het 
meldpunt in te voeren. Alfons vindt dat voor de meeste klachten die al een half jaar oud zijn 
ongewenst. Zelf was hij er vanwege onvoorziene afsluiting van het internet door Ziggo niet toe in staat. 
- Hij pleit ook voor een nieuwe planning van wijkbezoeken. 
 
Marlo: 
- De ODMH wil overleg over een duurzaam bouwloket. Hij stuurt hierover een mail. 
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Peter: 
- Is met Margaret naar een bijeenkomst van het Bruispunt in Gouda geweest. Er is daar een Bruisteam. 
De onderwerpen waar men aandacht aan besteedt zijn heel gevarieerd, zoals o.a. een 
bankjescollectief, crowdfunding voor activiteitontplooiing, een ballonverbod. Het werkt heel inspirerend. 
 
Arie: 
- Is na een wandeling naar en door het Linespark tot de constatering gekomen dat er langs de weg 
soms afval en (gevulde) hondenpoepzakjes liggen. Er zijn geen afvalbakken aangetroffen. 
Marcel: hier is zeker behoefte aan. 
 
Marius: 
- complimenteert ons wijkteam met de acties en initiatieven. 
Marcel: wij verkeren toevallige omstandigheid dat veel van onze leden niet meer gebonden zijn door 
het arbeidsproces. 
 

15. Sluiting overleg om 22.20 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  

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

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

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

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

109 20-04-15 Budget overmaken naar wijkteam zuid Marlo  

110 20-04-15 Brief naar gemeente over handhaving 30 km snelheden ?  

111 20-04-15 Gesprek over bouwplannen Rijngaarde Marlo  

112 20-04-15 Planning wijkbezoeken intern  

 


