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Verslag van het overleg van wijkteam Bodegraven Zuid met de gemeente op 13 maart 2018 
 
Aanwezig: Rina Hampel, Marcel Bosch, Alfons Steeger, Jan Schouten, Peter Jansz, Yvonne Boere, Arie Groenveld 
(verslag) 
Gemeente: Marco de Goede en wethouder Dirk-Jan Knol (na 21 uur) 
Bewoners: Arjan van Beijnum (wijk Weideveld) 
 
   
1. Opening 20.02 uur 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Geen 
 

3. Vaststelling agenda 
Extra punt: Klachten WK-opslag systeem in Weideveld 
 

4. Verslag overleg 12 december jl. en actiepunten 
Geen opmerkingen over het verslag.  
 
Actiepunten 
Nog niet afgehandeld. 
#163, de door het WT van stikkers voorziene lantaarnpalen zijn nog niet allemaal van kroonringen voorzien. Marco: 
spreekt de heer Hamstra erop aan. 
#164, bebording en belijning bij de tunnel in de Oudbodegraafseweg onder de N11. De bebording is in orde. De 
belijning is nog uitgesteld vanwege het koude winterweer. 
#165, erfafscheidingen Weideveld. Marco: handhaving is nu in feite niet meer mogelijk. Oplossing: de Raad moet zich 
erover uitspreken. 
 

5. Klachten WK-opslagsysteem Weideveld 
Arjan van Beijnum, inwoner van Weideveld heeft een enquête gehouden onder de 130 bewoners van Weideveld 
waarvan de woningen zijn aangesloten op het WK-opslagsysteem. Er zijn 50 formulieren ingevuld geretourneerd. Over 
de levering van warmte is men redelijk tevreden. Over de levering van koude (koeling) is men niet tevreden en ook niet 
over de levering van warm tapwater. Ook vindt men de aansluiting en het gebruik veel te duur. Van de kosten is bij 
oplevering van de woningen toegezegd dat deze niet hoger zouden bedragen dan in vergelijkbare situaties. Het is een 
gedwongen winkelnering, waarbij je niet kunt kiezen voor een andere leverancier. De vaste lasten zijn veel hoger dan 
bij woningen met een eigen CV-ketel. Zeker 40% zou willen overstappen naar een individueel alternatief. 
Besparen op energie is ook niet mogelijk, want als je nachtverlaging zou toepassen ontregel je het systeem. 
Daar de Raad destijds heeft besloten tot aanschaf van het WKO-systeem, is het ook een probleem voor de gemeente 
die voor een oplossing moet zorgen.   
 

6. Meldpunt O.R. 
Tijdens de bijeenkomst “Kick off Meldpunt O.R.” op 22 februari is meegedeeld dat de website zou worden veranderd 
en dat het meldpunt ook zou worden aangepast met dien verstande dat alle klachten naar een centraal punt worden 
gedirigeerd en vanuit de gemeente worden afgehandeld.  
Volgens Alfons is wel e.e.a. veranderd, maar is van het uniform aanmelden geen sprake. Afhankelijk van het probleem 
kom je steeds op andere pagina’s terecht.  
Volgens Marco is de website aangepast, maar met het meldpunt is men nog bezig. 
Peter vindt dat de website er ook niet veel beter op is geworden. De kopjes die dynamisch worden gewisseld zorgen 
voor verwarring. Het is in het bedrijfsleven gebruikelijk dat men bij invoer van nieuwe klantsystemen de klant voor de 
daadwerkelijke invoering betrekt bij de testfase. Er is niet van buiten naar binnen gewerkt. 
Marco deelt mee er nog een uitnodiging volgt om het meldpunt te testen inclusief de bijbehorende mobiel-app. 
 

7. Veiligheid 
Arie deelt mee dat er met ondernemers in de Vromade is gesproken over camerabewaking. Er is onlangs een 
geweldsincident geweest. Men schaft in overleg met de gemeente een camerasysteem aan. 
Er is te weinig blauw op straat. Er worden regelmatig fietsen gestolen bij het station en onlangs is er ook bij AH weer 



 2

een e-bike gestolen. Waarom kan er niet meer camerabewaking worden opgesteld? 
Marco: dit vraagt om een politieke oplossing. 
Marcel heeft binnenkort een overleg met Quint Langerak van de Jumbo over het opwaarderen van de Vromade. 
 

8. Snelheidsmetingen 
Alfons: gisteren (12 maart) was er een bijeenkomst over veiligheid. De meest WT’s kwamen met 2 afgevaardigden. De 
snelheidsdisplays blijken niet adequaat te functioneren. Het algemene gevoel is dat er beter gehandhaafd moet 
worden en dat de inrichting van de huidige 30-km wegen volgens de richtlijnen moet worden aangepast. 
Peter: er ontbreken ook aparte fietsstroken. 
Alfons: Er wordt gekeken naar nieuwe en betere snelheidsdisplays. 
De gemeente is om privacy redenen niet bereid om de data van de displays te analyseren en vrij te geven. 
Peter: er zijn geavanceerdere displays in de handel die ook fietsers kunnen registreren. 
Bij het 2e deel van de avond werd er gevraagd wat de WT’s vinden waarop beter zou moeten worden gehandhaafd. 
De algemene mening is dat de handhaving door BOA’s en politie tekort schiet. 
Door Alfons is de wens van WTZ ingebracht om het fietspad aan het begin van de Cortenhoeve door te trekken tot aan 
de scholen. 
 

9. Afval 
Het probleem is dat er te vroeg plastic wordt aangeboden. 
Dirk-Jan: Dat is in het college uitgebreid besproken. Daarover moet naar de bewoners toe uitgebreid worden 
gecommuniceerd en ook gehandhaafd. Eventueel kan men Cyclus daarover bellen. 
Er is een proef gestart met perscontainers voor plastic afval. Als die slaagt zou men zijn afval in die containers kwijt 
kunnen. Deze vergen wel een forse investering. 
Hoewel er andere manieren zijn om plastic van restafval te scheiden die misschien voordeliger zijn, is het de opzet om 
de burgers te doen bewegen om het afval zo goed als mogelijk te scheiden. 
De oude afvalbakken in de openbare ruimte worden vervangen door andere met kleinere openingen om te voorkomen 
dat men de bakken misbruikt om restafval in te dumpen. De bakken worden geleegd door werknemers van FermWerk. 
 

10. Erfscheidingen Weideveld 
Dirk-Jan: De gemeente heeft de trend van afwijkingen op de voorgeschreven scheidingen een tijdje laten lopen. In 
feite is er moeilijk meer te handhaven.  
Marcel: de opzet is om de wijk een groen aanzicht te geven.  
De conclusie is: laat de bewoners het zelf maar uitzoeken. De verantwoordelijke wethouder heeft nog zijn twijfels.  
Dirk-Jan: De gemeenteraad moet er maar over beslissen. 
Marcel stelt voor dat het WT met een werkbaar voorstel komt, dat daarna op de politieke agenda wordt gezet. 
 

11. Verruiming geluidsnorm Weideveld 
Jan: Er komen nieuwe huizen in Weideveld in een gebied waarin aan de geluidsnorm niet wordt voldaan. Dus wordt de 
norm opgehoogd. Dat legt beperkingen op aan de bewoners, zoals de vaste ramen en het niet ongestoord buiten 
zitten. Het heeft ook consequenties voor de bewoners van de reeds bestaande woningen. 
Hij vindt dat wij als WT erbij betrokken hadden moeten worden. 
 

12. Speeltuin Weideveld 
Rina: In december 2017 zijn de inwoners van Weideveld uitgenodigd. Er is een plan gepresenteerd waarin een 
speeltuin was opgenomen. In een presentatie later in februari is de speeltuin verdwenen. De argumentatie was dat er 
geen geld voor was. 
Marco: het klopt dat een aantal inwoners hierover heeft geprotesteerd. Er zou later een nieuw gesprek volgen. 
Jan: Een probleem is dat er op dit soort avonden niet meer wordt genotuleerd, waardoor er niet kan worden nagegaan 
wat er is toegezegd. 
De afspraak wordt gemaakt, dat de bewoners die op de eerste avond aanwezig waren alsnog via e-mail een 
uitnodiging krijgen voor een later te houden bijeenkomst. 
 

13. Glasvezel 
Jan: Het onderwerp is al eerder op de agenda geweest.  Wethouder Oskam heeft gezegd dat heel Bodegraven 
hiervan wordt voorzien. Wat moeten we doen om dat gerealiseerd te krijgen?  
Dirk-Jan: dat is inderdaad onze doelstelling. Het is echter een vrij technisch complex verhaal.  
Hij stelt voor om in een volgend overleg degene uit te nodigen die hiervan op de hoogte is. 
Marco maakt een afspraak met deze specialist voor een volgend overleg. 
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14. WKO-problematiek Weideveld 
Dirk-Jan is verrast door genoemde problematiek. Rina stuurt het rapport van Arjan door naar de gemeente. 
Dirk-Jan gaat het probleem bespreken in het college. 
Rina: het ligt nogal gevoelig, 40% wilde anoniem meedoen met de hierboven genoemde enquête. 
 

15. Rondvraag 
Yvonne: 
Het geluid voor slechtzienden bij de oversteekplaats op de kruising Goudseweg/Vrije Nesse werkt niet meer. 
Verder is geconstateerd dat de kleppen aan de bovenkant van de restafvalcontainers regelmatig open staan of open 
worden gemaakt, zodat men ongeregistreerd zijn afval daarin kan dumpen. Het is ook gevaarlijk voor kinderen. 
 
Marcel: 
Aan de wijkkrant wordt nog de laatste hand gelegd. Er komen nog enkele stukjes over Weideveld in. 
 
Dirk-Jan: 
Wat betreft camerabewaking heeft de burgemeester geen principiële bezwaren meer. Er zijn plannen voor een nieuwe 
fietsenstalling bij het station met camerabewaking. Ook in het centrum wordt gekeken naar mogelijkheden. 
Marcel: mag het dan ook in de straten? Dirk-Jan: het is alleen van toepassing voor probleemgebieden. 
 
Rina: 
Gisteren zou de doorsteek naar de Akkermunt worden afgesloten. Dat is nog niet gebeurd.  
Het verzoek is om dat bericht op de gemeentewebsite te plaatsen. 
 
 

16. Sluiting om 22.00 uur 
 

Actielijst 
nr Vergadering Actie Door Status 
163 12-12-17 Plaatsing nagekomen kroonringen Marco Nog niet voltooid 
164 12-12-17 Belijning tunnel onder N11 Marco Na de winter 
166 13-03-18 Bespreking WKO-problemen in college Dirk-Jan  
167 13-03-18 Uitnodiging tot testen meldpunt O.R. Marco  
168 13-03-18 Voorstel m.b.t. erfafscheidingen aan gemeente WTZ  
169 13-03-18 Uitnodiging bewoners Weideveld i.v.m. speeltuin Marco  
170 13-03-18 Uitnodigen glasvezelspecialist voor volgend overleg Marco  
     
     

 


