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Verslag intern overleg WIN 
5 maart 2013 

 
Aanwezig: Ruud de Bruijn, Norbert van Doorn, Hans van Irsen, Joke Kaptein (voorzitter), 

Roy Piket, Marco van Schadewijk (notulist), Pepijn van de Burgt (bij 

agendapunt Leefbaarheidsplan). 

 

Afwezig: Murielle Facon, Jan van Rooijen, Erik-Jan Tolhoek 

 

 
 

Opening en mededelingen 

 

Paula Moraal zou aanwezig zijn bij het agendapunt Speelplaats Jeugd, maar heeft zich 

afgemeld wegens ziekte. 

 

Norbert is voor de laatste keer aanwezig bij de vergadering. Na afloop van deze vergadering 

neemt hij afscheid van de WIN. 

 

 

Speelplaats jeugd 

 

Naar aanleiding van de wijkschouw heeft Paula een afspraak gehad met de gemeente. In 

tegenstelling tot de na de wijkschouw gemaakte afspraak heeft de gemeente haar 

terugverwezen naar de WIN (en Mozaïek Wonen) . Dat is de reden dat zij bij deze 

vergadering aanwezig zou zijn. Er is nog even kort aangehaald of er wellicht mogelijkheden 

zijn voor subsidie buiten de gemeente (Jantje Beton, Oranjefonds). Met Jantje Beton is al 

eerder contact geweest, dus wellicht staat de WIN daar nog op de lijst. Wellicht zijn er in de 

toekomst mogelijkheden in de Wijde Wiericke.  

 

Er wordt besloten om dit punt eerst op de agenda te zetten voor het overleg met de 

gemeente op 28 maart, en Paula daarvoor uit te nodigen. 

 

5-3-2013 Paula uitnodigen voor het overleg met de gemeente 28-3 Joke 

  

Leefbaarheidsplan 

 

Reacties 

Naar aanleiding van de oproep zijn er 24 reacties gekomen (nog 1 nagekomen reactie 

ingebracht door Joke in de vergadering). Overwegend wordt aangegeven dat men het goed 

vind dat het Leefbaarheidsplan er is, en dat men het met veel dingen wel eens is. Als 

prioriteiten werden met name aangegeven: 

1. Verkeer, met name de Korte Waarder en het beperken van het vrachtverkeer. 

2. Kwaliteit van de openbare ruimte 

3. Behoud van voorzieningen, met name het Wierickehuis 
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4. De bedrijven uit de kern en de invulling van de achterlaatlocaties 

 

7 personen hebben aangegeven dat zij op een of andere wijze wel mee willen doen. Deze 

personen zullen per mail of brief uitgenodigd worden voor het intern overleg op 22 april om 

kennis te maken met de WIN. 

5-3-2013 Uitnodiging maken en versturen Marco 

  

Bewonersavond Leefbaarheid 

Pepijn heeft voorgesteld om met de werkgroep Wierickehuis en de WIN een gezamenlijke 

bewonersbijeenkomst te organiseren. De werkgroep Wierikehuis zal hier de eerste gedachtes 

over de toekomst van het Wierickehuis presenteren (ondernemersplan), en de WIN het 

definitieve Leefbaarheidsplan. 

 

Voorstel is om ieder 1 uur te presenteren (op de beamer). 

Datum: 22 of 23 mei vanaf 20.00 uur in het Wierickehuis. Definitieve datum wordt bepaald 

afhankelijk van de beschikbaarheid van de vertegenwoordigers van de gemeente. 

 

5-3-2013 Gemeente (Marlo, Jan Christiaan, Wendy, Hans Vroomen) 

uitnodigen en overleggen over definitieve datum 

Marco 

5-3-2013 Stukje schrijven voor in de Nieuwsbrug (aankondiging Hans (met 

Pepijn) 

5-3-2013 Presentatie Leefbaarheidsplan op de bewonersbijeenkomst Murielle? 

(onder 

voorbehoud 

ivm 

afwezigheid) 

 

Pepijn geeft aan dat een van de deelprojecten rond het Wierickehuis de invulling van de 

voorzieningenstrook is. Betrokkenen hierin zijn het Wierickehuis, de school, de ijsbaan, 

tennis, brandweer, huisarts, supermarkt, Oranjevereniging (evenemententerrein). Het 

voorstel is om de betrokkenen bij elkaar te roepen om te inventariseren wat er speelt. Hierbij 

ook de Projectleider Wijde Wiericke vanuit de Gemeente aan laten sluiten, om meteen al 

rekening te houden met alle belangen gedurende de bouwperiode (ontsluiting e.d.). 

 

Prioriteit hierin hebben in ieder geval: 

 De bouw van de school. De directrice van de school wil graag overleg met de WIN 

om de school in het project naar voren te halen. Dit heeft onder andere te maken met 

de plannen om de Buiten Schoolse Opvang te verplaatsen van de school naar het 

Wierickehuis. 

 De bouw van de huisartsenpraktijk 

 

Dit punt wordt op de agenda van het overleg met de gemeente op 28-3 gezet. Hierbij: 

 Aankondigen dat er in September een bijeenkomst georganiseerd wordt (datum nog 

vaststellen) 
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 De gemeente wordt gevraagd om hieraan deel te nemen, waarbij het de intentie is om 

de visies te delen. 

 Bespreken hoe gemeente en gemeenschap elkaar hierin kunnen versterken. 

 

 

5-3-2013 Stukje schrijven voor de Nieuwsbrug om de bijeenkomst aan te 

kondigen 

Ruud 

 

N.B. Pepijn is in het bezit van de voorzieningennota Bodegraven-Reeuwijk, en stuurt deze 

door. 

Definitief maken Leefbaarheidsplan 

 

5-3-2013 Leefbaarheidsplan definitief maken (22 mei gereed) Ruud 

 

Ondertekening convenant dorps- en wijkgericht werken 

 

Er wordt besloten om het convenant te ondertekenen tijdens het overleg op 28-3. Dit punt 

wordt op de agenda geplaatst. 

 

Keuze speerpunten WIN 

Er wordt besloten om de onderstaande 3 speerpunten als focus te nemen voor het komende 

jaar, en voor deze speerpunten projectgroepjes samen te stellen die hiermee actief aan de slag 

gaan. 

A. Verkeer. Het focuspunt hierin is de Korte Waarder. We zullen actief aan de slag gaan 

met het deel van de Korte Waarder tussen de Graaf Lodewijkstraat en de Hoge 

Rijndijk. Opmerkingen: 

o Murielle heeft al ingezet enkele dat het plan wordt besproken met enkele ter 

zake kundigen. 

o Contact opnemen met de buurt, wat ervaart de buurt als probleem, welke 

oplossingen hebben omwonenden voor ogen 

o Contact opnemen met VVN 

o Doelstelling is in ieder geval: veiligheid 

o De optie om dit bij de gemeente als burgerinitiatief in te dienen uitwerken 

o Naast dit speerpunt ook: 

 Hoge Rijndijk blijven volgen (nieuwe snelheidsmeting en eventuele 

vervolgacties) 

 Opmerkingen bewoners over zwaar vrachtverkeer onder de aandacht 

brengen bij de gemeente. 

B. Voorzieningen. Het focuspunt hierin is het Wierickehuis. Opmerkingen: 

o De voorzieningenstrook valt hier ook onder. 

o Ook blijven volgen: de ontwikkeling van de Wijde Wiericke. Voor de lange 

termijn is dit van groot belang voor het behoud van het voorzieningenniveau. 

C. Kwaliteit van de openbare ruimte. Speerpunt hierin is het onderhoud van de 

openbare ruimte, met name de trottoirs. Opmerking: 

o Werklint / uitplaatsing wel blijven volgen. 
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Taakverdeling WIN 

 

Verantwoordelijke per speerpunt 

De verantwoordelijke(n) van het betreffende speerpunt dragen zorg voor de voortgang van 

het project, en rapporten aan de WIN. Omdat enkele leden van de WIN niet aanwezig zijn 

geldt uiteraard voor die personen hun deelname onder voorbehoud van hun goedkeuring is. 

Werkgroep Verkeer: Roy (samen met Murielle?) 

Werkgroep Voorzieningen: Hans (samen met Joke en Ruud). 

Werkgroep Openbare ruimte: Jan? 

Uiteraard kunnen de werkgroepen andere leden vragen om toe te treden tot de werkgroep, 

c.q. assistentie te verlenen.  

 

Roulatieschema stukje Nieuwsbrug 

Ruud zal dit gaan coördineren 

 

Penningmeester 

Hans zal het penningmeesterschap op zich nemen. Roy zal de jaarlijkse kascontrole 

uitvoeren. 

 

5-3-2013 Contact opnemen met Erik-Jan om het penningmeesterschap 

over te dragen aan Hans 

Joke 

 

Vaststellen agendapunten overleg met de gemeente 28-3 

 

 Speelplaats voor de jeugd (met Paula Moraal) 

 Verbeteren van de communicatie, zodat de WIN ontwikkelingen niet uit de krant 

hoeft te halen. 

 Speerpunten WIN komend jaar. Hierbij aankondigen dat het project Korte Waarder 

zou kunnen leiden tot een burgerinitiatief. 

 Bijeenkomst Voorzieningstrook in september 

 Stand Wijde Wiericke, werklint, put van Broekhoven 

 Openstaande punten / antwoorden uit het vorige overleg 

 Datum wijkschouw 2013 

 Ondertekening van het convenant 

 

 

5-3-2013 Agenda uiterlijk 14-3 versturen naar de gemeente Marco 

5-3-2012 Lizet uitnodigen voor toelichting voortgang Wijde Wiericke Joke 

 

Rondvraag en sluiting 

 

Norbert: attendeert ons op de Bekendmaking Wet ruimtelijke ordening en Provinciewet. Een 

scan van het krantenknipsel wordt nog verspreid. De stukken zijn in te zien op:  

www.zuid-holland.nl/actualisering2012  

 

Norbert: overhandigt het rapport “Een kloppend Groen Hart, een krachtig Groen Hart”van 

de Rabobank. De digitale versie wordt op Pleio gezet (actie Marco). 

http://www.zuid-holland.nl/actualisering2012
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Hans: de Watersportvereniging is in wording. Het betreft de kade van de provinciegrens tot 

ongeveer huisnummer 84. 

 

Iedereen wordt verzocht om zijn/haar contactgegevens aan Marco door te geven. Die zal er 

een overzicht van maken wat op Pleio wordt gezet. 

 

Joke bedankt Norbert voor zijn zeer gewaardeerde  inzet gedurende de jaren dat hij actief 

was in de WIN. 


