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Verslag van het overleg van wijkteam Bodegraven Zuid met de gemeente op 10 januari 2017 
 
Aanwezig: Rina Hampel, Christa de Rooij,Jan Schouten, Marcel Bosch, Peter Jansz, Arie Groenveld (verslag) 
Gemeente: Marco de Goede en vanaf 20:30 uur wethouder Dirk-Jan Knol 
Derden: Marius Batelaan (wijkteam Noord) 
Afwezig: Alfons Steeger, Yvonne Boere  
   
1. Opening 20.00 uur 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- voorbeeld Meldpunt openbare ruimte Wassenaar  van Peter Jansz 
- stukken over de leefomgeving van Karin Aartman 
 

3. Vaststelling agenda 
Er wordt na punt 8 een agendapunt AED’s toegevoegd. 
 

4. Verslag van het overleg van 2 november 2016 
Geen opmerkingen. 
N.a.v.: Marco deelt mee dat hij een afspraak maakt voor een overleg over invulling van de avond op 13 februari over 
de openbare ruimte. 
Marco deelt mee dat Weideveld al is opgenomen in de gemeentelijke basiskaart. De marktpartijen zijn wat dat betreft 
volgend. 
 

5. Actiepunten 
#136, Fietstunnel opnemen. Staat in visie. Afvoeren 
#140, Wijkplattegronden. Marcel heeft een gesprek gehad met de winkeliersvereniging Vromade. Die doet niet meer 
mee. René Nauta heeft wel interesse en Esmee Vreeken gaat akkoord. Er moet een nieuw reclametekst worden 
aangeleverd. 
# 141, Arie deelt mee dat hij de ODMH heeft verzocht om een geluidsmeting in de Elzenhof, maar kreeg een mail 
terug met de tekst: wie last heeft van het geluid moet een klacht indienen bij de beheerder. Van de N11 zou dat 
Rijkswaterstaat zijn. Hierover is twijfel. Dat kan ook de provincie zijn. Marco zoekt het uit. 
#142, kroonringen. Marco heeft hierover een gesprek gehad met ambtenaar Peter vd Burg. 
Marcel: eerst moet men samen met Cyclus de ophaalplaatsen inventariseren. Daarna kunnen de extra kroonringen 
worden geplaatst. 
Rina merkt op dat op de Cyclus website staat dat er ook metaal in mag. Dat is door de gemeente niet gepubliceerd. 
Dirk-Jan geeft dat door. 
#144, Parkeren op Botesa-terrein. Dit is privéterrein: er kan dus niet worden gehandhaafd. 
#145, toekennen van een 2e restafvalcontainer. Dirk-Jan: dat probleem wordt door Cyclus opgelost. Hierover wordt 
naderhand gecommuniceerd. 
#148, laden/lossen op Europaweg. Marco: het heeft de aandacht van de BOA. 
 

6. Evaluatie en acties m.b.t. veiligheid 
Dirk-Jan complimenteert de acties die door het wijkteam in december zijn verricht. 
De conclusie is dat de bewoners nog niet voldoende doordrongen zijn van de mogelijkheid tot het bellen van 112. 
Marcel stelt voor om een geplastificeerd kaartje aan de bewoners te distribueren met daarop de mogelijke acties bij 
verdachte situaties en de telefoonnummers die ze onder bepaalde omstandigheden kunnen bellen. Verder was hem 
opgevallen dat in Oude Tonge schoolkinderen zijn ingeschakeld om onveilige situaties te leren herkennen. 
 

7. Kwaliteit leefomgeving 
Marco gaat een overleg inplannen voor de voorbereiding van de avond op 13 februari. 
 
 

8. Meldpunt openbare ruimte 
Marco signaleert 3 processen: de techniek, de werkprocessen en de beleving van de inwoners. 
De gemeente gaat onderzoeken waar er verbeterpunten mogelijk zijn. Het ontbreekt nu aan een adequate 
terugkoppeling na melding van een incident. 
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Peter wijst op zijn ervaring in Wassenaar waar hij na een melding meteen een ontvangstbericht kreeg, een bericht met 
wat er mee zou worden gedaan en een melding na de oplossing van het probleem. 
Dirk-Jan: Het is nodig dat hier verandering in komt. 
Marco: Bij de nieuwe aanpak komt er een klankbordgroep en worden ook personen ingeschakeld die vaak iets 
melden. Marco houdt ons op de hoogte. 
 
 

9. AED’s 
Rina vraagt wat de status is van het onderwerp AED, dat begin 2016 ter sprake is gebracht. 
Dirk-Jan heeft e.e.a. met wethouder Laura Leijendekkers besproken. Het is de bedoeling om publieke AED’s te 
installeren en deze te beveiligen met pincodes. Deze pincodes zullen alleen bekend zijn bij gekwalificeerde personen. 
Hiertoe behoort ook personeel van de brandweer. Het blijkt dat dit concept in andere plaatsen ook schijnt te werken. 
Het gevreesde vandalisme is daar niet voorgekomen. 
Dirk-Jan zal Laura aansporen om e.e.a. te coördineren. 
 

10. BAS 
Zie het actiepunt #145. 
 

11. Geluidsoverlast spoor 
Peter heeft namens wijkteam Zuid een voorlopige visie ingediend als reactie op de stedenbouwkundige visie op de 
spoorzones van de gemeente. Het stuk krijgt de complimenten van Dirk-Jan. 
Peter: het accent moet worden gelegd bij het verminderen van het geluid van de bron. 
Over de bellen bij spoorwegovergangen deelt Peter mee dat dit een luidsprekerinstallatie betreft waarvan het 
geluidsniveau in sommige plaatsen wordt aangepast aan het ter plaatse heersende geluidsniveau. 
Zo zou er ’s nachts met een lager volume kunnen worden volstaan. 
 

12. Geluidsoverlast, luchtkwaliteit N11/A12  
Zie ook actiepunt #141 
Jan: De luchtkwaliteit worden als regel niet gemeten, maar bepaald met behulp van rekenmodellen. De norm wordt 
vermoedelijk een factor 2 overschreden. 
Marcel: Het wijkteam kan er weinig aan doen. De gemeente is de aangewezen instantie. 
Jan: We moeten eerst zelf aantonen door metingen wat de werkelijke niveaus zijn, eventueel met behulp van 
financiering door crowdfunding.  
Arie stelt dat in de winter de luchtkwaliteit door het stoken met houtkachels en openhaarden nadelig wordt beïnvloed. 
Dirk-Jan: we gaan als gemeente in hoger beroep op de gerechtelijke uitspraak, maar in het algemeen kun je als lokale 
overheid weinig uitrichten tegen landelijke overheden. 
 

13. Huis en tuin van alles 
Marcel zit in de programmaraad van het huis van alles in de Vromade. 
Hij maakt zich zorgen over de semi-professionle verzoeken om gebruik te kunnen maken van het huis van alles dat in 
feite bedoeld is om de inwoners ruimte te bieden. 
Deze clubs zouden eigenlijk hun heil moeten zoeken bij het Evertshuis of de droomfabriek die door het toekennen van 
deze verzoeken inkomsten dreigen te missen. 
Dirk-Jan stelt dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de huizen van alles. 
Hij stelt ook dat er in Bodegraven vanwege de grootte eigenlijk 2 huizen van alles zouden moeten komen, maar dat 
kan conflicteren met de inkomsten van het Evertshuis. 
Er is behoefte om toelatingscriteria op te stellen. 
Dirk-Jan neem het signaal mee. 
 
Tuin van alles 
Marcel: het idee is om de inrichting een zuid-Franse stijl te geven. Er is een discussie geweest met een 
gemeenteambtenaar over de afstand tussen speel- en trimtoestellen. 
Er is ook gesproken over een eventuele muurschildering op de lange muur van de sportzaal. 
 
 

14. Rondvraag 
 
Marius over wijkteam Noord: 
Vorige week was er een bijeenkomst. Henk Wijzenbroek was uitgenodigd om te adviseren over 
veranderingsprocessen waarin hij beroepsmatig ervaring heeft opgedaan. Hij heeft enkele bruikbare tips gegeven. 
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Peter: 
Marcel en Peter hebben onderzoek gedaan om een vervanger te vinden voor het mediaplatform LeeftSamen. Het 
resultaat is dat op 7 februari Buurboek wordt geïntroduceerd. 
 
Dirk-Jan 
Vraagt of wij het dorpsplan van het Nieuwerbrugse WIN hebben gezien. Dat is een lange termijn plan en visie voor 
Nieuwerbrug. Kan zoiets ook in Bodegraven zuid? 
Marcel antwoordt hierop dat de binding met de bewoners hier veel losser is. Het is hier te grootschalig om een 
gelijkwaardige sociale cohesie te verkrijgen als in Nieuwerbrug. 
 

15. Sluiting overleg om 21:50 uur 
 

Actielijst 
nr Vergadering Actie Door Status 

149 10-01-17 Welke instantie verricht geluidsmeting in de Elzenhof Marco  

150 10-01-17 Bekendmaking van toelating metaal bij plastic afval Dirk-Jan  

151 10-01-17 Planning gesprek voorbereiding bijeenkomst openbare ruime 13-2 Marco  

152 10-01-17 Betrekken wijkteam/bewoners bij verbetering meldpunt O.R. Marco  

153 10-01-17 Activeren wethouder Leijendekkers voor uitwerking AED-plan Dirk-Jan  

154 10-01-17 Ctriteria voor toelaten activiteiten huis van alles? Dirk-Jan  

     

 


