
 1 

  
 
 

 
Verslag van het overleg van wijkteam Bodegraven Zuid met de gemeente op 3 mei 2017 
 
Aanwezig: Rina Hampel, Marcel Bosch, Yvonne Boere, Alfons Steeger, Peter Jansz, Arie Groenveld (verslag) 
Gemeente: Marco de Goede en wethouder Dirk-Jan Knol 
Afwezig: Christa de Rooij, Jan Schouten 
   
1. Opening 20.00 uur 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- planning werkzaamheden straatploeg van Karin Aartman 
- verplaatsingsronde snelheidsmeters van Karin Aartman 
- behandeling duurzame energieopwekking 17 mei a.s. in Commissie 
 

3. Vaststelling agenda 
Punten 6 en 8 van de agenda worden samengevoegd. Punt 13 komt te vervallen. 
 

4. Verslag van het overleg van 10 januari 2017 
Geen opmerkingen. 
 

5. Actiepunten 
#149, geluidsmeting Elzenhof loopt via Paul Rouing van de gemeente. Afvoeren. 
#150, bekendmaking metaal bij plastic afval staat op de website van.de gemeente. 
#152, betrekken wijkteam/bowoners bij meldpunt O.R. is gebeurd. 
#153, activeren wethouders Leijendekkers (zie agenda) 
#154, criteria toelating activiteiten Huis-van-alles zijn vastgesteld. 
 

6. Meldpunt openbare ruimte 
Marco: Er is binnen de gemeente een projectgroep (met Marco) bezig met dit onderwerp. Hij signaleert 3 processen: 
systeem- en infostromen, organisatie en nakomen afspraken, het optimaliseren van de service aan de bewoners. 
Peter gaat met Marco en Arita (ambtenaar) naar de gemeente Wassenaar alwaar er al een goedlopend meldpunt is. 
Na de zomer zullen er keuzes worden gemaakt. 
Dirk-Jan: Het heeft een hoge prioriteit. 
Peter stelt vast dat het verstandig zou zijn om na een inventarisatie een programma van eisen op te stellen en aan de 
hand daarvan keuzes te maken uit (bestaande) systemen. 
 

7. Extra containers 
Binnen de gemeente is Peter vd Burg hiermee bezig in overleg met Cyclus. Op 20-03-2017 heeft Peter Jansz de 
knelpunten met Peter van der Burg besproken (zie bijgaand verslag).  
Yvonne: Je kunt momenteel op de website van Cyclus inloggen en zien tot welke container(s) je toegang hebt. 
De oorspronkelijke toezegging van een tweede container kon niet worden nagekomen vanwege de technische 
beperking van het aantal huishoudens (256) per container. 
Marco gaat na wat de status is van het project. 
 

8. Kwaliteit leefomgeving, motie 4 
Samengevoegd in agendapunt 6 
 

9. Straatploeg (herstellen bestrating) 
Marco: de gemeente volgt eens per jaar een onderhoudsroute per kern. Voor Bodegraven Zuid is dat de week van 3 
juli. Vorig jaar had het wijkteam een lijst opgesteld met locaties waar reparaties nodig waren. Dat zal worden herhaald. 
Maar ook bewoners kunnen dat doorgeven via het meldpunt. Marcel: Moeten wij een persbericht verzorgen? Dat blijkt 
niet nodig. 
Tijdens de openbare bijeenkomst over het Onderhoudsplan Woonomgeving zijn door de aanwezige inwoners punten 
voor noodzakelijk (versneld) onderhoud en onderhoud dat makkelijk met lopend onderhoud meegenomen kan worden 
‘laag hangend fruit’ d.m.v. stickers benoemd. 
Alfons en Arie maken een lijst van Broekvelden, Peter en Yvonne van de Dronenwijk. 
Peter stelt voor de BuitenBeter app te gebruiken. Die geeft automatisch de locatie door. 
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Marco: Er wordt kritisch naar de lijsten gekeken. Alleen de potentieel gevaarlijke bestrating wordt hersteld. 
 

10. Geluidsoverlast spoor 
Dirk-Jan vraagt waarom dit op de agenda staat. Er is een visie vastgesteld, het spoor wordt niet verdubbeld en ook 
niet de frequentie van de dienstregeling. 
Peter heeft met Prorail contact gehad over technische oplossingen. Er zijn nieuwe pilots bij ProRail met lage schermen 
en geluid diffusors waardoor het uitzicht blijft bestaan. 
Peter ziet graag het gebruik van een nieuwe generatie overweg bellen die het geluidsniveau van de overwegbellen 
aanpassen aan het achtergrondlawaai dat ’s nachts lager kan zijn. Daarover is nog geen oplossing aangereikt. 
 

11. AED’s (defibrillatoren) binnen de gemeente 
Dirk-Jan: Wethouder Leijendekkers gaat over het gezondheidsbeleid. Ze komt met een collegevoorstel. Aan elk 
gemeentegebouw zou een AED aan de buitenkant bereikbaar moeten zijn. Arie: worden ze vandaalproof? Dirk-Jan 
denkt dat het risico daarvan niet zo groot is. 
Er kunnen ook AED’s op aparte plaatsen worden opgesteld. De vraag is echter wie dat dan gaat betalen. Daar is geen 
budget voor. Zie ook de kadernota van 2018. 
 

12. Fijnstof 
Arie deelt mee dat er op 11 mei hierover een bijeenkomst is in het gemeentehuis. 
Dirk-Jan: In de gemeente is er gesproken over het fijnstof afkomstig van BBQ’s en houtkachels. In sommige 
gemeenten zijn hierover richtlijnen. 
Arie: in de bijeenkomst ligt het accent op fijnstof afkomstig van de A12 en om bewoners te interesseren om aan een 
meetproject deel te nemen. 
 

13. Voorgenomen wijkbezoeken 
Is vervallen 
 

14. Veiligheid 
Peter: Er zijn enkel sessies en acties geweest over veiligheid. Hoe wordt de mate van veiligheid gemeten?  
Dirk-Jan: Er bestaan landelijke criteria. Dat hangt samen met het aantal aangiftes m.b.t. veiligheid, zoals o.a. inbraken. 
Er worden pas maatregelen genomen als de aantallen stijgen. 
De cijfers hierover staan in de veiligheidsmonitor. 
Er worden vaak bendes gedropt in Bodegraven vanwege de gunstige ligging met de goede uitvalsmogelijkheden langs 
de A12. 
 

15. Snelheidsmetingen in de wijkten 
Peter: Er staan verschillende meetkasten in de wijken opgesteld. Deze slaan de informatie op welke zou kunnen 
worden uitgelezen. Kan die informatie aan ons worden verstrekt?  
Marco: 8 mei worden de meetkasten verplaatst naar andere locaties. De meetgegevens worden er dan uitgehaald. 
Marcel: Er staat al 3 jaar een meetkast bij de spoortunnel op de Broekveldselaan. Die locatie is niet zo zinvol.  
Alfons: vindt de verdeling van meetkasten over de kernen niet evenwichtig. In dichter bevolkte wijken zouden er relatief 
meer moeten staan. 
 

16. Vergoedingen wijkteams 
Er is nog geen jaarbedrag overgemaakt naar het wijkteam. Arie heeft daarvoor al begin dit jaar een overzicht met 
uitgaven in 2016 aan de gemeente verstrekt. 
Afspraak is dat Arie deze naar Marco stuurt, waarna er zo snel mogelijk het bedrag wordt overgemaakt. 
Dirk-Jan: het beleid is om niet meer te verstrekken dan dat het jaar daarvoor is besteed. Zo nodig worden niet bestede 
wijkgelden gebruikt voor andere wijkteams die meer hebben besteed. 
 

17. Huis en tuin van alles 
Marcel: de fitnesstoestellen zijn inmiddels verplaatst naar het plein van alles. 
Peter: als ze verplaatst zijn moeten ze ook opnieuw worden opgeleverd en dus gecontroleerd. 
Dat is een probleem voor de gemeente. Het proces loopt. 
Marcel: Het huis van alles wordt op 31 mei officieel geopend. Moeten wij ons hierbij profileren, b.v. met de tent? 
Marcel overlegt hierover met Bas Immerzeel. 
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18. Rondvraag 

 
Peter 
Bij herhaling worden lantaarnpalen, borden en andere objecten met ‘leuke aankondigingen van verjaardagen’ e.d. 
beplakt. Er is een ploeg geweest die alle lantaarnpalen en borden langs de straat heeft beplakt met flyers die zijn 
vastgezet met duct tape. De plakkers halen dat meestal niet weg. Wie lost dat probleem op? De daders zijn moeilijk te 
achterhalen.  
Marcel: hierover is een discussie geweest op Internet. Het ontsiert. 
Graffitti werd ooit ook in opdracht van de gemeente verwijderd. Is dit een optie? 
 
Marco 
Bij het aanbieden van de agenda voor het gemeenteoverleg staan vaak algemene agendapunten, waarvan niet altijd 
duidelijk is wat daarbij de specifieke vraag is of de knelpunten. 
Arie zegt toe dat hij er de volgende keer op zal inspelen. 
 
Marcel 
Is er al iets bekend over de schuttingen in Weideveld? De meeste bewoners beschikken over een uitgereikt 
kavelpaspoort waarin staat dat hagen worden verplicht. Maar er zijn al veel schuttingen geplaatst. 
Er is geen duidelijkheid of de gemeente dat gedoogt of van plan is om te handhaven. 
Dirk-Jan beaamt dat. Hij vindt overigens dat er ook richtlijnen zouden moeten komen over het percentage verharde 
oppervlak in de tuinen. Wordt vervolgd. 
 
 

19. Sluiting overleg om 21:50 uur 
 

Actielijst 
nr Vergadering Actie Door Status 

155 03-05-17 Nagaan status project toewijzing 2e container Marco  

156 03-05-17 Lijst maken van bestratingsproblemen in Broekvelden Arie/Alfons  

157 03-05-17 Lijst maken van bestratingsproblemen in de Dronenwijk Yvonne/Peter  

158 03-05-17 Bekendmaken informatie van de snelheidsmeetkasten. Marco  

159 03-05-17 Overmaken wijkteambudget naar WT-rekening Marco  

160 03-05-17 Profileren wijkteam bij opening Huis van alles op 31 mei Marcel  

     

     

 


