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Verslag intern overleg WIN 
23 april 2013 

 
Aanwezig: Ruud de Bruijn, Murielle Facon, Joke Kaptein (voorzitter), Marco van 

Schadewijk (notulist), Jan van de Burgt, Liesbeth Roelse, Ani van der Winden  

 

Afwezig: Hans van Irsen, Jan van Rooijen, Erik-Jan Tolhoek 

 

 
 

Opening en ingekomen stukken 

 

Jongerenwerker Roland Meivogel heeft aangegeven dat hij graag kennis wil maken met de 

WIN, en af wil stemmen of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Deze avond was hij helaas 

verhinderd.  

Ook de BOA heeft aangegeven dat hij kennis wil maken. Beide uitnodigen voor de volgende 

vergadering. 

 

23-4-2013 Contactgegevens BOA doorgeven aan Marco Joke 

23-4-2013 BOA en Roland Meivogel uitnodigen voor de volgende 

vergadering 

Marco 

  

De tennisvereniging heeft een mail gestuurd. Zij organiseren ieder jaar dat het groen rondom 

de tennisbanen door vrijwilligers gesnoeid wordt, en nemen dan contact op met de gemeente 

voor het ophalen voor het groen. In eerste instantie gaf de gemeente aan dat het groenafval 

niet meer opgehaald zou worden. Uiteindelijk is het wel opgehaald maar werd wel 

aangegeven dat dit de laatste keer zou zijn. Mogelijk berust dit op een misverstand, maar als 

de gemeente meer taken over wil laten aan vrijwilligers, dan zullen ze dit in ieder geval 

moeten faciliteren, en kunnen ze niet verwachten dat de vrijwilligers ook nog vervoer naar 

de stortplaats regelen. 

Daarnaast roept ook dit weer de vraag op wat de gemeente verwacht van vrijwilligers in het 

algemeen en de wijkteams in het bijzonder (denk ook aan de achterpadverlichting en het 

planten van de koningslinde). Beide punten worden voor het volgende overleg met de 

gemeente op de agenda gezet. 

 

28-4-2013 Punten op de agenda zetten voor het volgende overleg met de 

gemeente 

Marco 

 

Overdracht Penningmeesterschap 

 

Het penningmeesterschap wordt overgedragen van Erik-Jan naar Hans. Het laatste 

kasoverzicht dateert van januari 2012. Op dat moment was er een positief saldo van € 126,02. 

Daarna zijn er nog een aantal rekeningen betaald. Erik-Jan heeft aangegeven dat er op dit 

moment een negatief saldo is. Het tekort heeft hij zelf voorgeschoten. Het kasoverzicht van 

januari 2012 is ook naar de gemeente gestuurd. Dit zal als uitgangspunt genomen worden. 



 
 
                                                                                           Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug 

 
 

2 

Als daarna nog rekeningen zijn voorgeschoten dan zullen deze aan Erik-Jan worden 

terugbetaald. Voorwaarde is wel dat de betreffende worden overlegd, zodat de uitgaven 

verantwoord kunnen worden. 

 

De gemeente laat bankrekeningen aanmaken voor de wijkteams die daar behoefte aan 

hebben, maar heeft nog niet laten weten of dit al is afgehandeld. Het subsidiebedrag wordt 

op die rekening bijgeschreven, dus is ook nog niet beschikbaar. 

 

28-4-2013 Erik-Jan mailen met het verzoek om de facturen af te geven. Marco 

28-4-2013 Na ontvangst van de facturen financieel afhandelen met Erik-

Jan 

Hans 

28-4-2013 Navragen status bankrekening bij Marlo Joke 

 

Overdracht werkzaamheden Roy 

 

Roy heeft aangegeven dat hij door privéomstandigheden in ieder geval voorlopig geen 

bijdrage kan leveren aan de WIN. Murielle heeft het speerpunt de Korte Waarder 

overgenomen. Ruud zal de website gaan bijhouden. Roy heeft nog de inlogcodes en een 

USB-stick t.b.v. de website. 

 

28-4-2013 Opvragen inlogcodes en USB stick bij Roy Marco 

  

Speelplaats oudere jeugd 

 

In het vorige overleg heeft de gemeente aangegeven dat Paula met een concreet plan zou 

moeten komen met financiële onderbouwing. Paula heeft nu gemaild dat zij contact heeft 

gehad met een bureau wat een plan met onderbouwing wil maken. Kosten worden pas in 

rekening gebracht bij realisatie. Het bureau wil wel eerst weten of er budget beschikbaar is, 

en hoeveel, zodat zij het plan hierop kunnen baseren.  

 

In relatie hiermee wordt opgemerkt dat de meeste volkstuinen op verzoek van de gemeente 

weg zijn. Hierdoor is het nu een puinhoop bij de volkstuinen. Het vertrek was op verzoek 

van de gemeente, dus zij zullen er voor moeten zorgen dat dit netjes wordt. Het zou ook een 

optie zijn om daar een speelplek/speelveld te maken.  

 

Op de volgende vergadering met de gemeente zullen de onderstaande punten hierover op 

de agenda gezet worden: 

 Antwoord Jan Christiaan: mogelijkheden om geld vrij te maken door te schuiven in 

het budget voor onderhoud. 

 Als hier niet (voldoende) mogelijkheden zijn: is er binnen de gemeente een 

ambtenaar die de mogelijkheden voor subsidie kan onderzoeken? 

 Welke procedure moet de WIN volgen om geld vrij te maken? 

 Het terrein van de voormalige volkstuinen moet weer netjes gemaakt worden. Is dit 

te combineren met het aanleggen van een speelveld/speelterrein op die plaats. 
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N.B. zodra er meer duidelijkheid is ook i.s.m. Paula de optie bekijken om lokale 

ondernemers hiervoor op dezelfde basis een plan te laten maken. 

 

28-4-2013 Op de agenda zetten voor het volgende overleg met de 

gemeente 

Marco 

 

Leefbaarheidsplan: laatste aanpassingen 

 

Verzoek aan iedereen om het nog eens goed door te lezen, en opmerkingen door te geven 

aan Ruud.  

Uit de reacties bleek dat de bewoners het eens waren met de punten die in het plan 

beschreven zijn, er zijn alleen mede aan de hand van de reacties, prioriteiten gesteld voor het 

komende jaar. Het plan kan dus ongewijzigd blijven, alleen de speerpunten voor het 

komende jaar worden toegevoegd. 

 

28-4-2013 Doorlezen en reactie sturen naar Ruud Allen 

28-4-2013 Foto’s doorsturen naar Ruud Marco 

28-4-2013 Leefbaarheidsplan definitief maken Ruud 

 

Put van Broekhoven 

 

Wat kan de WIN nog ondernemen tegen het ontdiepen van de Put van Broekhoven? 

Misschien zijn er nog organisaties waarmee contact opgenomen kan worden 

(Natuurmonumenten, Zuid Hollands Landschap, enz.).  Dit is een optie, eerst nog 

informeren wat er al voor initiatieven zijn, en of de WIN daarin kan ondersteunen (zie 

actiepunten). 

 

28-4-2013 Contact opnemen met Adriana Kool (wat wordt er al 

ondernomen, wil zij een bijdrage leveren aan de 

bewonersavond op 23-4? 

Joke 

28-4-2013 Contact opnemen met buurtbewoner die bij de Stichtse 

Rijnlanden werkt, informeren of zij hierin een rol hebben 

Liesbeth 

28-4-2013 Informeren bij Marianne ten Holten of de provincie hierin een 

rol heeft 

Hans 

28-4-2013 Op de agenda zetten voor overleg met de gemeente op 13-5 Marco 

28-4-2013 Agendapunt van maken op de bewonersavond 23-5 Ruud 

 

Achterpad verlichting en onderhoud trottoirs achterpad Graaf Adolfstraat 

 

Het is niet bekend wat de status is van de achterpadverlichting. De gemeente heeft 

aangegeven dat ten aanzien van het onderhoud van de trottoirs concreet moet worden 

aangegeven wat het probleem is en waar. Blijkbaar is het vooral na regen, pad blijft op 

plaatsen onder water staan. 

 

28-4-2013 Bij Jan langsgaan, informeren naar status achterpadverlichting, 

wat zijn het precies voor lampen (dag/nacht schakeling, zonne-

Ruud 
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energie of 220V, bewegingsmelding), dan besluiten aansluiten 

of teruggeven aan de gemeente 

28-4-2013 Foto’s maken van de probleempunten trottoirs (na regen) Marco 

28-4-2013 Op de agenda zetten voor 13-5 Marco 

 

Bewonersavond Leefbaarheid 23 mei 

 

28-4-2013 Aankondiging: informeren bij Hans of aankondiging voor de 

Nieuwsbrug naar de redactie gestuurd is 

Joke 

28-4-2013 Folder Leefbaarheid: op de website zetten, enkele exemplaren 

printen voor geïnteresseerden mee te nemen op 23 mei  

Ruud 

28-4-2013 Afstemmen programma met werkgroep Wierickehuis Joke/Ruud 

28-4-2013 Presentatie maken en houden Ruud 

28-4-2013 Flyer voor bewonersavond maken Murielle 

28-4-2013 Flyer kopiëren en verspreiden Ruud en Joke 

 

Speerpunt Wijde Wiericke 

 

Op dit moment geen nieuws 

28-4-2013 Op de agenda zetten voor 13-5 Marco 

 

Speerpunt Korte Waarder 

 

Murielle was gestart met het opstellen van een Burgerinitiatief. Hiermee gestopt omdat de 

gemeente heeft aangegeven dat het in het uitvoeringsplan is opgenomen. Volgende 

vergadering met de gemeente nog vragen hoe concreet dit is, zo nodig alsnog Burgerinitiatief 

indienen. De gemeente heeft ook aangegeven dat de WIN i.o.m. de bewoners aan moet 

geven waar de prioriteit ligt (veiligheid fietsers, voetgangers, aanzicht, …) en eventueel aan 

welke oplossingsrichting gedacht wordt. De gemeente zal het plan uitwerken. Er wordt 

besloten om dit op de Bewonersavond Leefbaarheid op de agenda te zetten, en de bewoners 

naar hun mening te vragen. 

 

28-4-2013 Kaart van de situatie opvragen bij de gemeente (bij voorkeur 

A0, 5x) 

Joke 

28-4-2013 Op de agenda zetten voor 13-5: hoe concreet is het 

uitvoeringsplan? 

Marco 

28-4-2013 Op de agenda zetten voor 23-5, mening bewoners peilen Murielle/ 

Ruud 

 

Speerpunt Openbare Ruimte 

 

Meenemen in de wijkschouw, vooraf door de WIN zelf d.m.v. een rondgang de 

probleempunten inventariseren en een kaart maken met de prioriteiten.  

 

28-4-2013 Probleempunten inventariseren en prioriteren voor 

wijkschouw 

n.t.b. 
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28-4-2013 Stank Hoge Rijndijk is weer terug, op de agenda zetten voor 

13-5 

Marco 

28-4-2013 Datum wijkschouw plannen, en dit  punt op de agenda zetten Marco 

 

Datum wijkschouw 

 

28-4-2013 Van de door de gemeente opgegeven opties heeft 24-6 de 

voorkeur. Afstemmen met de gemeente.  

Marco 

 

 

Rondvraag en sluiting 

 

Joke vraagt aan Liesbeth en Ani hoe ze de vergadering hebben ervaren, en of ze interesse 

hebben om zich in te zetten voor de WIN. 

 

Ani: wil wel bijdragen, maar wil zich niet volledig committeren. Ze wil in ieder geval 

meewerken aan de voorbereiding van de wijkschouw (knelpunten inventariseren). Voor de 

vergaderingen een uitnodiging sturen, dan zal ze laten weten of ze komt.  

 

Liesbeth: vind het interessant en nuttig, en wil wel structureel een bijdrage gaan leveren aan 

de WIN.  

 

Jan v.d. Burgt: is gekomen voor de website. De gemeente heeft het initiatief genomen voor 

www.dorpenwijk.nl  ten behoeve van de wijkteams. Nieuwerbrug heeft ook al 

www.nieuwerbrug.net waar veel informatie op staat (oa agenda, informatie over werkgroep 

Wierickehuis, enz.). Wat wordt er op welke website gezet? 

Besloten wordt om in ieder geval op beide websites een link naar de andere website te 

zetten. Informatie niet dubbel er op zetten.  

 

Murielle: in de Nieuwsbrug van mei komt een interview met de wijkagenten. 

 

Joke: in september de verdeling van de taken nog eens op de agenda zetten i.v.m. de 

wijzigingen in de samenstelling van de WIN 

 

Joke/Ruud: is de adressenlijst compleet? 

Marco: nog niet, zal rondmailen wat er is, met het verzoek om aan te vullen. 

 

28-4-2013 Website op agenda zetten voor volgende interne vergadering 

(9-9) 

Marco 

28-4-2013 Afstemmen met Pepijn, wat komt er op welke website Ruud 

28-4-2013 Taakverdeling WIN op agenda zetten voor volgende interne 

vergadering (9-9) 

Marco 

28-4-2013 Adressenlijst rondmailen en aan laten vullen Marco 

 

http://www.dorpenwijk.nl/
http://www.nieuwerbrug.net/

