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Verslag van het overleg van wijkteam Bodegraven Zuid met de gemeente op 12 december 2017 
 
Aanwezig: Rina Hampel, Marcel Bosch, Alfons Steeger, Jan Schouten, Peter Jansz, Arie Groenveld (verslag) 
Gemeente: Marco de Goede en wethouder Dirk-Jan Knol, Daniël Hake (in ’t begin). 
Afwezig: Christa de Rooij, Yvonne Boere 
   
1. Opening 20.00 uur 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Daniël Hake deelt mee dat hij namens de gemeenteraad zoekt naar mogelijkheden om in samenwerking met 
wijkteams de duurzaamheidsambities van de gemeente te verwezenlijken. Hij werd geadviseerd om via 
bewonersavonden steun te zoeken voor het vinden van locaties voor windmolens en zonnepanelen. Een draagvlak 
van de bewoners is onontbeerlijk. Het wijkteam is over de voorgenomen aanpak nogal sceptisch en verwacht niet veel 
aanloop bij dit soort avonden.  
Bezuinigen op het energieverbruik is minstens even belangrijk als de opwekking ervan. 
Arie is bereid om persoonlijk mee te denken over een strategie. 
- Arie deelt mee dat er een klacht is geweest van bewoners in de Watersnip over ’s nachts draaiende koelmotoren van 
vrachtwagens die parkeren op de Henri Dunantweg. Meestal gaat het om buitenlandse vrachtwagens die hun 
goederen hebben gelost bij lokale ondernemers op het industrieterrein. De politie weet er geen raad mee, omdat deze 
vindt dat er geen wet wordt overtreden.  
Marco vraagt om de correspondentie hierover naar hem te sturen zodat hij dat kan laten uitzoeken. Arie regelt dat. 
 

3. Vaststelling agenda 
Extra punt: glasvezel 
 

4. Meldpunt openbare ruimte 
Marcel deelt mee dat er vanmiddag een bijeenkomst hierover is geweest in het gemeentehuis met leden van wijkteam 
zuid. Er is een nieuw pakket aangeschaft dat binnen een half jaar operationeel kan zijn. 
Marcel, Alfons en Peter zijn aanwezig geweest bij eerste bijeenkomst waar de projectleider van Beheervisie is voor 
gesteld. Toegezegd is dat het wijkteam een actieve rol krijgt bij het uitwerken en implementeren van de ‘burgerzijde’ 
van het nieuwe MOR.  
Peter: binnen de gemeente is men er ook blij mee. Het vergroot de efficiency van de klachtafhandeling. Het blijkt dat 
ook de gemeente Gouda voor dit pakket heeft gekozen. Hij vraagt zich af wat wij als indiener van motie-4 hierin als 
bijdrage zien.  
Dirk-Jan: Er is geen apart geld voor gereserveerd. Motie-4 is wijk overstijgend. In januari worden wij nader 
geïnformeerd over motie-4. 
 

5. Veiligheid 
Witte-voetenactie 
Rina: De witte-voetenactie is woensdag 17 januari. Dan worden de inmiddels verkregen deurhangers aan de deuren 
gehangen. Dat gaat in samenwerking met de politie. 
 
Camerabewaking 
Arie wijst op de onlangs vernielde wachthokjes op het perron van het station en op de regelmatig voorkomende 
fietsendiefstal. Volgens Rina wordt daar in de media ook regelmatig naar gevraagd.  
Het station is een zaak van Prorail, maar het gaat wel om fietsen van Bodegraafse bewoners.  
Marcel: Het TV-programma “Opsporing Verzocht” maakt ook gebruik van beelden, ook vaak van particulier verkregen 
opnamen. Arie schrijft een brief naar de raadsleden om het punt op de agenda te krijgen. 
 

6. Snelheidsmetingen 
Alfons heeft overleg gehad met de gemeente. Er is een bedrijf dat beschikt over verplaatsingsinformatie van auto’s 
met een GSM-voorziening en weggebruikers met een ingeschakelde mobiele telefoon. Met een speciaal programma is 
het mogelijk om geanonimiseerd te achterhalen wat op een route de snelheid van alle weggebruikers is geweest.  
Er zal hierover nog nader worden overlegd. 
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7. Afval 
Prepaidkaarten 
Dirk-Jan: een overstap naar prepaidkaarten wordt voorlopig nog tegengehouden. Het vereist een forse investering. 
En de gedane investering in het huidige systeem zijn nog niet afgeschreven. 
 
Uitwijk afvalcontainer:  
Peter: De communicatie over de tweede afvalcontainer is niet goed verlopen. De mogelijkheid om op de website van 
de gemeente en van Cyclus op te kunnen vragen wat de uitwijk afvalcontainer is en hoeveel stortingen er zijn gedaan 
is zonder enige aankondiging verdwenen. 
Nagekomen informatie Peter: Cyclus meldt bij navraag dat dit project inmiddels afgesloten is ???? 
 
Kroonringen 
Marcel heeft met Marco en Geert een ronde gedaan op een donderdagmorgen. Er moeten nog veel kroonringen bij. 
De locaties worden nog nader bepaald. Het wijkteam geeft de locaties met stickers op de lantarenpalen aan waar. De 
gemeente zorgt voor de bijplaatsing. Het wijkteam krijgt een aantal kroonringen na deze actie voor kleine nacorrecties. 
Het wijkteam gaat deze kroonringen plaatsen. 
Er wordt op veel locaties met kroonringen plastic afval voortijdig aangeboden hetgeen voor verloedering zorgt van de 
wijken. Hierop is moeilijk te handhaven. 
 
Zwerfafval bij het Rohda-veld 
Arie vermeldt de klacht van een bewoner die vaak zwerfvuil aantreft naast het Rohda-veld. Jongeren worden door het 
Rohda-bestuur oogluikend toegelaten door een op een kier staande poort in het hek om vernieling van het hek te 
voorkomen. De jongeren laten na het bezoek daar regelmatig zwerfvuil achter. Kan daar een afvalbak worden 
geplaatst? De algemene opinie is dat dit niet helpt gezien elders opgedane ervaringen. Het is een kwestie van 
handhaven en bij ongewenst bezoek de politie waarschuwen. 
 

8. Bouwverkeer in Weideveld 
Rina: Er is een aantal weken in Weideveld veel last ondervonden van het bouwverkeer dat geen gebruik maakte van 
de hiervoor bedoelde route. Nu is het weer rustig omdat men daar nu klaar is. Er zijn veel klachten aan de gemeente 
doorgegeven, maar er is nauwelijks teruggekoppeld en ook niet gehandhaafd. 
Alfons merkt op dat er een projectleider is die daar invloed op heeft. Dirk-Jan: Dat is de heer Van Dijk die daarover kan 
worden benaderd. 
 

9. Fietstunnel onder de N11 
Marco: de afgesproken bebording en belijning worden nog uitgevoerd. 
 

10. Straatploeg 
Met Peter en Arie is over de nog niet uitgevoerde verzoeken een afspraak gemaakt met Karin Aartman a.s. maandag. 
 

11. AED’s (defibrillatoren) 
Rina: het project loopt voorspoedig. Er worden steeds meer AED’s extern toegankelijk gemaakt rekening houdend met 
een zekere spreiding over de wijken. 
Op een vraag over mogelijke cursussen reanimatie antwoord Dirk-Jan dat deze circa 30 euro kosten. 
 

12. Fijnstof 
Jan: Er is via de Milieuraad en de gemeente inmiddels bereikt dat Bodegraven-Reeuwijk deel kan nemen aan een door 
de provincie opgezet pilotproject waarbij meters ter beschikking worden gesteld. Voorlopig zijn dat 10 meters, later 
volgen er nog 10. De locaties zijn al vastgesteld. De provincie heeft twee bureaus opdracht gegeven om de 
communicatie en uitwerking van dit project te begeleiden. De provincie betaalt het project, omdat het een project 
betreft dat door burgerparticipatie tot stand is gekomen. 
Verder is de Milieuraad met de gemeente in overleg over geluidsoverlast door de N11 in de Elzenhof. De ODMH gaat 
bij enkele bewoners meters plaatsen. 
Peter stelt dat er op verschillende niveaus voor activiteiten die vallen onder de noemer “citizen science” geld 
beschikbaar is. Kan de gemeente dat niet omarmen? 
 

13. Ontbreken van wijkteams in de gemeentegids 
Dirk-Jan: Dat is bij de gemeente bekend. Dat wordt bij de volgende uitgave gecorrigeerd.  
 

14. Glasvezel in Bodegraven 
Dirk-Jan: de gemeente neemt hierin de lead. Het beleid is dat iedereen in de gemeente er in 2025 over kan 



 3

beschikken. Belangrijk is dat er aantoonbaar belangstelling voor een glasvezel aansluiting is. Besloten is om er een 
vraaggericht artikel in de wijkkrant over te plaatsen. 
Overigens zet KPN in op technische verbeteringen voor het in standhouden van het kopernetwerk. 
 
 

15. Rondvraag 
 
Dirk-Jan 
Er wordt binnenkort een besluit genomen over het Raadhuisplein. Er is veel beweging in en hervorming van de 
omgeving rondom het Raadhuisplein. 
 
Marcel 
Vraagt wat de mening is van de gemeente m.b.t. de schuttingen in Weideveld.  
Dirk-Jan: De richtlijnen hiervoor zijn in de bijlage van de koopakten opgenomen. In feite moet er worden gehandhaafd. 
Dat is ook het beleid. 
Jan: De handhaving wordt gedaan door de ODMH, maar is wel zwart/wit. Er is geen ruimte voor improvisatie. 
Hij is in het verleden door de rechter in het gelijk gesteld na een weigering tot aanpassing van een afscheiding. 
Marcel: De discussie is in feite in hoeverre woningeigenaren zelf over de inrichting op eigen grond kunnen beschikken. 
Marco maakt een afspraak met Rina, Marcel en wethouder v.d. Heuvel. 
 
 

16. Sluiting om 21.50 uur 
 

Actielijst 
nr Vergadering Actie Door Status 
161 12-12-17 Doorgeven mailwisseling over vrachtwagens in Henri Dunantweg Arie  
162 12-12-17 Witte-voetenactie 17 januari Allen  
163 12-12-17 Plaatsing nagekomen kroonringen WTZ  
164 12-12-17 Bebording, belijning tunnel onder N11 Marco  
165 12-12-17 Afspraak over erfafscheidingen in Weideveld Marco  
     

 


