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Aanwezig namens de Gemeente: 

Burgermeester: Christiaan van der Kamp 

Wethouder: Jan Christiaan Goudbeek 

Wijkregiseur: Ronald Hordijk 

Realisatie en beheer: Theo Verdoold 

 

Aanwezig namens de WIN: 

Joke Kaptein 

Ruud de Bruijn 

Hans van Irsen 

Ani van der Winden 

Marco van Schadewijk 

 

Overige aanwezigen: 

Paula Moraal 

Roland Meivogel (jongerenwerker) 

 

 

Onderhoud openbare ruimte 

 

Tijdens de rondgang zijn diverse plekken aangewezen waar de staat van de bestrating van 

trottoirs erg slecht is. De gemeente heeft toegezegd dat de trottoirs zullen worden 

gecontroleerd, en worden verbeterd waar dit zonder ingrijpende aanpassingen mogelijk is. 

Actie: Theo Verdoold 

 

Hoge Rijndijk, stankoverlast riolering is teruggekeerd. Dit punt wordt nogmaals aangepakt. 

Actie: Theo Verdoold 

 

Hoge Rijndijk t.h.v. nr. 51: trottoir is erg smal, en slecht doordat het door boomwortels 

omhoog gedrukt wordt. Dit kan worden opgelost door de parkeerplaats ter plekke te 

verleggen naar de overkant, en het trottoir door te trekken, zodat er ruimte ontstaat om langs 

de bomen te lopen. 

Actie: Theo Verdoold 

 

Hoge Rijndijk, verwaarlozing stuk grond met betonnen schutting bij het nutshuisje en aan de 

andere zijde van het woonhuis rondom de groene schuur. De gemeente zal achterhalen wie 

de eigenaar is, en deze aanschrijven met het verzoek om onderhoud te plegen. 

Actie: Ronald Hordijk 

 

Hoge Rijndijk, fietspad (jaagpad) is netjes geasfalteerd, maar is niet vlak.  

De situatie is netjes en functioneel. Hierop wordt geen actie ondernomen. 
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Achterpad Graaf Adolfstraat, staat van onderhoud van de bestrating erg slecht en 

achterpadverlichting is nog niet aangebracht. 

De gemeente zal de eigendomssituatie onderzoeken. Er wordt erkent dat de staat van 

onderhoud erg slecht is. Als de gemeente eigenaar is dan zal de situatie met hoge prioriteit 

worden verbeterd. 

Actie: Ronald Hordijk / Theo Verdoold 

Verder is weer gesproken over het onderhoud van het “braakliggende” stuk grond. 

Omwonenden hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in het in gebruik en dus ook in 

onderhoud nemen van dit stuk grond, maar dat zij noch bij Mozaik wonen, nog bij de 

gemeente hiermee verder komen. Een dergelijke situatie geldt ook voor een stuk grond aan 

het einde van het achterpad. Omwonenden zouden graag tot overeenstemming komen met 

de eigenaar, zodat men de situatie ter plekke op kan knappen. De gemeente zal de 

eigendomssituatie nagaan en, afhankelijk van de eigendomssituatie, dit zelf afhandelen met 

de omwonenden of Mozaik Wonen verzoeken om dit af te handelen. 

Actie: Ronald Hordijk 

De achterpadverlichting wordt door de WIN nu op korte termijn opgepakt. Met de bewoners 

zal worden besproken wie bereid is om de verlichting tegen achterzijde van de schuur te 

plaatsen (en te voorzien van elektriciteit). Als er bereidheid is dan worden deze zo snel 

mogelijk aangebracht, anders wordt de verlichting geretourneerd aan de gemeente. 

Actie: WIN 

 

Graaf Lodewijkstraat nr. 49, heg groeit zover over het trottoir dat de doorgang belemmerd 

wordt. De gemeente zal de eigenaar aanschrijven en sommeren om de heg zover terug te 

snoeien dat deze het trottoir vrij laat. 

Actie: Ronald Hordijk 

 

Verwaarlozing volkstuinen, en drugsdealen bij deze volkstuinen. De verwaarloosde hoek 

wordt door de gemeente geruimd.  

Actie: Theo Verdoold 

De wijkagent zal de komende tijd extra controleren op dealen. 

Actie: Ronald Hordijk 

 

Kwaliteit groenstroken algemeen. 

Verschillende groenstroken (bijvoorbeeld bij Weijpoort 71, Hoge Rijndijk bij het nutshuisje, 

bij botenhelling) zouden beter onderhouden moeten worden. Het budget van de gemeente 

hiervoor is beperkt. De gemeente staat wel open voor een pilot waarin de bewoners zich 

committeren om een specifiek stuk groen te onderhouden en te verfraaien. Dit moet wel aan 

een aantal voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld dat er ook vastgelegd wordt dat de 

betreffende bewoners het onderhoud op zich nemen, en dat er overleg plaats vindt met de 

gemeente over de inrichting. In het overleg kan ook besproken worden dat de gemeente 

hiervoor enkele planten ter beschikking stelt. De WIN zal hiervoor een pilot project 

opstarten. 

Actie: WIN 

 

Meldpunt op de website: de WIN heeft diverse personen doorverwezen naar het meldpunt 

Woonomgeving op de website van de gemeente, maar krijgt als feedback dat men (behalve 
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een automatische mail dat de melding is ontvangen) geen terugkoppeling krijgt van de 

gemeente en ook niet ziet dat er iets mee wordt gedaan. 

De gemeente is zich er van bewust dat dit beter kan, en neemt dit erg hoog op. Hier moet op 

korte termijn verbetering in komen, de mensen moeten een goede terugkoppeling krijgen. 

Dit heeft top prioriteit. 

Actie: Christiaan van der Kamp / Jan Christiaan Goudbeek 

 

Watertappunt voor het Wierickehuis. Hier komt geen water uit. Er wordt onderzocht wie de 

eigenaar is (gemeente of Oasen?), en onderneemt actie om dit aan te laten sluiten. 

Actie: Ronald Hordijk 

 

Verkeersveiligheid 

 

Snelheidsdisplay plaatsen. Er is al verschillende keren besproken dat de gemeente roulerend 

op verschillende plaatsen in Nieuwerbrug een snelheidsdisplay zal plaatsen, bijvoorbeeld op 

de Korte Waarder, de Bree en de Hoge Rijndijk. 

Actie: Ronald Hordijk 

 

De zuidzijde van kom Bodegraven tot Wierickeschans is verbeterd, en er zijn drempels 

aangebracht. Waarom is er aan de rest van de weg tot Nieuwerbrug niets gedaan. Dit mede 

in verband met de hoge snelheid van het verkeer bij de voetbalvelden. 

Dit is het resultaat van de wegeninspectie. Het deel wat is aangepast was slecht. Inmiddels is 

er een nieuwe inspectie geweest. Afhankelijk van de kwaliteit worden de prioriteiten gesteld. 

De gemeente zal terugkoppelen wat nu de prioriteiten zijn naar aanleiding van de laatste 

inspectie. 

Actie: Ronald Hordijk 

 

Wat waren de resultaten van de laatste verkeerstelling / snelheidsmeting op de Hoge 

Rijndijk? Naar aanleiding van de laatste meting was aangegeven dat er aanvullende 

maatregelen genomen zouden worden als de situatie niet verder was verbeterd. In het 

voorjaar is de nieuwe meting gehouden, maar de resultaten zijn nog niet bekend gemaakt. 

Deze worden doorgestuurd aan de WIN. 

Actie: Ronald Hordijk 

 

Bij de afsluiting van de N11 en op/afrit Bodegraven was er erg veel verkeersoverlast in 

Nieuwerbrug. Er waren op veel verschillende plaatsen tegelijkertijd werkzaamheden, en het 

aantal alternatieve routes was beperkt.  

 

Verkeerssituatie Korte Waarder. De herinrichting van de Korte Waarder is opgenomen in het 

Uitvoeringsprogramma 2014. Tijdens de vergadering is besproken welke probleempunten 

(veiligheid, met name voor voetgangers en fietsers, en parkeerproblematiek) zijn 

aangegeven, en welke mogelijke oplossingen. Een tabel met de door de bewoners 

aangedragen oplossingen is aan de gemeente verstrekt. 

Tevens is vastgesteld dat de hoogste prioriteit ligt bij het wegdeel tot aan de school. 

Er zal een verkeerskundige van de gemeente naar de situatie ter plekke komen kijken, en 

deze zal een voorstel uitwerken. In het volgende overleg met de gemeente zal Theo 

Verdoold aansluiten, en het resultaat presenteren. 
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Actie: Theo Verdoold 

 

 

Wijde Wiericke 

 

De parkeerplaatsen Gravin Jacobastraat zouden veranderen bij aanleg van de Wijde 

Wiericke. Hierdoor zou het aantal parkeerplaatsen verdubbeld worden. Kan dit naar voren 

gehaald worden, omdat er op dit moment al parkeerproblemen zijn. 

De gemeente is in gesprek met het consortium om dit naar voren te halen. 

Actie: Jan Christiaan Goudbeek 

 

Overige punten 

 

Er zijn veel meldingen van overlast door hondenpoep. Met name op de groenstrook langs de 

Hoge Rijndijk, bij het zitje, maar het probleem speelt langs het hele jaagpad.  

Komend jaar zal de BOA (in burger) meer toezicht gaan houden. 

Actie: Jan Christiaan Goudbeek 

De WIN zal een stukje in de Nieuwsbrug plaatsen waarin dit wordt aangekondigd, en 

waarin de bewoners worden opgeroepen om de hondenpoep op te ruimen. 

Actie WIN 

 

Speelplek voor de oudere jeugd.  

De speelplek bij de kabelbaan kan veel beter benut worden. Hier is ruimte genoeg om ook 

enkele toestellen te plaatsen voor de oudere jeugd. Theo Verdoold geeft aan dat er nog een 

aantal goede toestellen op de gemeentewerf staan die elders weggehaald zijn. Als deze 

geschikt zijn dan zal de gemeente 2 toestellen in de beschikbare ruimte plaatsen. Paula 

Moraal zal de toestellen gaan bekijken, en dit verder met de gemeente afstemmen. 

Actie: Paula Moraal / Theo Verdoold 

 

Herinrichting achterlaatlocaties Francken. Wat gaat er met deze locaties gebeuren? 

Deze zullen worden her ontwikkeld voor woningbouw. 

 

Wat is het beleid van de gemeente t.a.v. oplaadpunten voor elektrische auto’s? 

Er is nog geen beleid, maar er wordt wel beleid voor ontwikkeld. De gemeente houdt de 

wijkteams op de hoogte. 

Actie: Ronald Hordijk 


