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Verslag wijkteamoverleg Win met de gemeente 

Dinsdag 4 december 2012, aanvang 20.00 uur 

Wierickehuis, Nieuwerbrug 

Aanwezig namens de gemeente: 

Jan Christiaan Goudbeek (wethouder) 

Marlo Vuyk (Regisseur Dorps- en Wijkgericht werken) 

Vincent Both (wijkagent) 

Aanwezig namens de WIN: 

Ruud de Bruijn 

Norbert van Doorn 

Joke Kaptein 

Erik-Jan Tolhoek (voorzitter) 

Marco van Schadewijk (notulist) 

Afwezig: 

Murielle Facon 

Roy Piket 

Jan van Rooijen 

 

Opening en ingekomen stukken. 

De vergadering wordt geopend om 20.00 uur. 

Er zijn ingekomen stukken. 

Terugkoppeling actiepunten overleg 8 oktober 2012 

a. Marlo: opvragen onderzoek kwaliteit stoepen en bestrating. Is dit het rapport 

Oranjewoud? 

 Er is een onderzoek geweest naar de staat van onderhoud. Dit is niet 

het rapport Oranjewoud. 

 Er is een Integraal Beheersplan Openbare Ruimte opgesteld. Dit wordt 

aanstaande woensdag behandeld in de Raad. Als het wordt 

goedgekeurd wordt er een kopie verstrekt aan de WIN. Actie Marlo. 

 Uitgangspunt is de CROW-norm. De kernen in de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk zijn in het algemeen ingedeeld in B (dit geldt 

ook voor Nieuwerbrug). Het buitengebied in C. 
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 Als er concrete punten zijn waar actie op moet worden ondernomen 

kan dit door de bewoners zelf gemeld worden via het meldpunt. Is het 

een rol voor de WIN om hiervan een inventarisatie te maken? Of 

communiceert de WIN alleen het meldpunt met de bewoners? Actie 

WIN, intern overleg. 

b. Joke / Murielle: inventarisatie “enge plekken” d.m.v. stukje in Nieuwsbrug 

 Nog niet gebeurd. Actie Joke  Murielle 

c. Jan Christiaan: zichtbaarheid wijkagent 

 Komt regelmatig in het dorp. Vincent geeft aan dat hij bij meldingen 

ook zo veel mogelijk probeert te komen in plaats van te bellen. 

d. Allen: bijwonen evenementen door gemeente, uitnodiging richten aan college 

 Actie WIN, communiceren via Nieuwsbrug. 

e. Verlichting achterpad Graaf Adolfstraat en verwaarlozing volkstuin 

 Punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Actie 

Marco: op agenda zetten. 

f. Ruud: informeren wat het betekend om filmhuis activiteiten in het 

Wierickehuis te houden. 

 Nog geen reactie ontvangen van zijn contactpersoon. Neemt contact 

op met de vrouw van Hans van Irsen, die ook dergelijke activiteiten 

organiseert. Actie Ruud. 

g. Marlo: uitzoeken of er een vrachtwagen en aanhanger parkeerverbod geldt in 

de dorpskern 

 Het klopt, dit is verboden via de APV, maar wordt niet aangegeven 

met borden. Marco geeft aan dat dit in andere gemeenten wel met 

borden gecommuniceerd wordt. Nog nagaan of dit met borden 

gecommuniceerd moet worden. Actie: Marlo 

h. Marlo: resultaten van de wijkschouw communiceren met de gemeenschap. 

Voorzet maken voor een stuk in de Nieuwsbrug 

 Heeft op de site gestaan, maar nog niet in de Nieuwsbrug. Actie 

Marlo. Joke geeft nog het juiste mailadres door. Actie Joke. 

i. Marlo: gegevens registratie snelheidsdisplay plaatsing t.h.v. Bunnik opvragen. 

 Deze apparaten registreren niet. Gegevens zijn dus niet beschikbaar. 

 Op de Hoge Rijndijk heeft inmiddels wel een registratie plaats 

gevonden (telling en snelheid). Deze gegevens zijn nog niet 

beschikbaar. Zodra deze beschikbaar zijn worden deze doorgestuurd 

aan de WIN. Actie Marlo 

Punten die nog open staan n.a.v. de Wijkschouw 

a. Communicatie andere inrichting Hoge Rijndijk met gemeenschap (i.c.m. 

resultaten meting aantallen en gemeten snelheden?) door de gemeente. 
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 Dit wordt door de gemeente niet apart met de bewoners 

gecommuniceerd.  

 Als uit de meting blijkt dat er duidelijk te hard gereden wordt dan 

zullen er aanpassingen volgen. Actie Jan Christiaan 

b. Indienen van een officiële aanvraag opheffing geslotenverklaring Hoge Rijdijk? 

Hoe verder. 

 Als dit de wens is kan hiervoor een aanvraag worden gedaan. Binnen 

de WIN nog bepalen hoe we hiermee verder gaan. Actie Marco: op de 

agenda zetten. 

c. Kwaliteit openbare ruimte en onderhoud groen algemeen. In welk niveau is 

Nieuwerbrug ingedeeld, en wat betekend dit. 

 Zie in bovenstaande tekst punt a. onder “Terugkoppeling actiepunten 

overleg 8 oktober 2012”. 

d. Onderhoud Korte Waarder (kanten kapot gereden) 

 Is gerepareerd, door de geringe breedte blijft dit een continue 

aandachtspunt. 

 De Brandweer heeft aangegeven dat de nieuwe Brandweer wagen 

breder is dan de huidig. Met de huidige is passeren nog net mogelijk, 

bij de nieuwe wordt dit een probleem. 

e. Johan Willem Frisostraat: herinrichting of onderhoud 

 Staat gepland voor 2012. De bomen zijn gesnoeid i.v.m. de verlichting. 

f. Chillplek voor de oudere jeugd en speelplek voor jeugd 6 t/m 12 jaar. Locatie 

achter Wierickehuis: is het idee om deze voor beide groepen in te richten? Of 

zijn dit 2 losstaande punten? 

 Dit zijn losstaande punten. 

 De jongeren hebben niet meer naar de gemeente gereageerd. De 

gemeente wacht reactie af, als ze niet meer reageren wordt geen 

verdere actie ondernomen. 

 Paula Moraal heeft over de speelplek een mail gestuurd naar Marlo. 

Ze heeft een “wedstrijd” uitgeschreven op school: “Wat is de ideale 

speelplek”. In de mail heeft ze gevraagd om nadere informatie over de 

normen. Ze heeft hierop geen reactie ontvangen. Actie Marlo: alsnog 

reactie sturen naar Marlo. Opmerking: wellicht kan dit meegenomen 

worden bij de inrichting van de Wijde Wiericke. 

g. Verplaatsing Francken / werklint en bestemming oude supermarkt 

 Geen wijzigingen t.a.v. de verplaatsing van de bedrijven. 

 Voor het terrein van de oude supermarkt is er vergunning 

aangevraagd voor huizenbouw. 

h. Werkgroep Wierickehuis 

 De werkgroep is bezig met het uitwerken van scenario’s voor de 

toekomst, inclusief financiële onderbouwing.  
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 Het standpunt van de WIN is dat het belangrijk is om het Wierickehuis 

te behouden. Bij de financiële onderbouwing dient men mee te 

nemen dat sluiting ook kosten met zich meebrengt.  

i. Snoeien/verwijderen grote boom ter hoogte van Hoge Rijndijk 43 

 Als het nodig is zal deze komende winter gesnoeid worden.  

j. Straatwerk stoepen op een aantal plaatsen Hoge Rijndijk is slecht 

 Zie in bovenstaande tekst punt a. onder “Terugkoppeling actiepunten 

overleg 8 oktober 2012”. 

Wijde Wiericke naar aanleiding van de presentatie van 27-12-2012 

Complimenten, het was een goede presentatie die ook goed bezocht is.  

Norbert vraagt of het plan gecheckt is met het programma van eisen. Jan Christiaan geeft 

aan dat dit volledig gecheckt is. 

Parkeeroverlast Korte Waarder. Wat is de visie van de gemeente hierop? 

Punt wordt doorgeschoven naar het volgende overleg. Plan Roy nogmaals doorsturen naar 

Marlo. Actie Marco 

Bestemmingsplan bebouwde kom dorpskern 

De Beheersverordening ligt vanaf donderdag ter inzage. Op 19 december wordt er een 

informatiebijeenkomst gehouden.  

De gekozen procedure betekent dat de bestaande situatie gedurende 10 jaar gecontinueerd 

wordt. Een aantal probleemgebieden zijn daarom niet ingepast in de verordening. 

Convenant dorps- en wijkgericht werken 

Er zijn enkele voorstellen voor wijziging aangebracht. Het convenant met daarin de 

wijzigingen wordt doorgestuurd naar Marlo. Actie: Ruud / Marco 

De wijzigingen zijn van algemene aard, zodat het aangepaste convenant voor alle wijkteams 

zou kunnen gelden.  

Na bestudering van de wijzigingen geeft de gemeente terugkoppeling. Actie: Marlo 

Voorstel vergaderdata met de gemeente 2013 

Na overleg worden de volgende data vastgesteld: 

Maandag 4 maart 

Maandag 13 mei 

Maandag 30 september 



 
 
                                                                                           Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug 

 
 

5 

Maandag 9 december 

Alle data aanvang 20.00 uur, in het Wierickehuis. 

Rondvraag 

Cursus Politie: Vincent geeft aan dat deze wel georganiseerd wordt, maar in eerste instantie 

voor de gemeente Waddinxveen. Vincent heeft met de teamchef afgesproken dat Joke en 

Marlo uitgenodigd worden als de cursus nog niet vol is. 

Vincent: er is een melding gedaan dat een man achter het Wierickehuis geld geeft aan 

kinderen. De man is achterhaald, en er op aangesproken dat hij dit soort zaken niet moet 

doen. Blijkbaar gebeurde dit onder invloed. 

Marlo: alle wijkteams zijn geformeerd. Totaal hebben zich 62 personen aangemeld. Als er 

behoefte aan is bestaat de mogelijkheid om ook in Nieuwerbrug nog een avond te houden.  

Put van Broekhoven: hierover is geen nieuws. De intentie van de eigenaar is om te 

ontdiepen met slib. Het waterschap is hier voorstander van, dus blijkbaar speelt het issue 

van de mogelijk verontreiniging in de slib wat hen betreft niet. 

 


