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Verslag overleg WIN met de gemeente 
Maandag 16 december 2013 

Aanvang: 20.00 uur, Wierickehuis 

 

Aanwezig: Ruud de Bruijn, Hans van Irsen, Joke Kaptein, Ernst Olivier, Jan van 

Rooijen, Marco van Schadewijk, Ani van der Winden, Ronald Hordijk, Vincent Both 
 

 

1. Opvolging punten uit wijkschouw 

a. Openbare ruimte: 

i. Controleren en waar nodig verbeteren bestrating (Theo Verdoold). Ronald: er 

zijn enkele aanpassingen gedaan, het is nog niet klaar. Actie Ronald: nog 

terugkoppelen wat er gedaan is, wat er nog gedaan wordt, en wanneer het wordt 

afgerond, zodat de WIN terugkoppeling kan geven aan de bewoners. 

ii. Hoge Rijndijk stankoverlast riolering (Theo Verdoold). Ronald: Rubo is een 

onderzoek gestart. Actie Ronald: resultaten van het onderzoek terugkoppelen.  

iii. Hoge Rijndijk t.h.v. nr. 51 trottoir verbreden door verleggen parkeerplaats (Theo 

Verdoold). Ronald: wordt nog uitgevoerd. Actie Ronald: planning 

terugkoppelen. 

iv. Hoge Rijdijk eigenaar verwaarloosde percelen aanschrijven (Ronald Hordijk). 

Ronald: eigenaar is onderzocht, en de brief wordt op korte termijn verstuurd. 

v. Achterpad Graaf Adolfstraat integrale aanpak overleg WIN, gemeente, Mozaïk 

Wonen (Theo Verdoold, Ronald Hordijk, Jan van Rooijen). Actie Ronald: er 

wordt een afspraak gepland om de integrale aanpak te bespreken. Deelnemers de 

gemeente, Mozaïk Wonen en de WIN. Red.: afspraak is inmiddels gepland: 

dinsdag 14-1 om 14.00 uur. 

vi. Graaf Lodwijkstraat 49 eigenaar heg aanschrijven (Ronald Hordijk. Ronald: 

eigenaar is onderzocht, brief kan verstuurd worden. Ernst: is er voor als de WIN 

eerst met de bewoner het gesprek aangaat. Actie Ernst: zal de bewoner 

aanspreken, koppelt terug aan Ronald of de brief er alsnog uit moet.  

vii. Verwaarlozing volkstuinen (Theo Verdoold). Ronald: een gedeelte is gemaaid, er 

volgt nog een gesprek met Dhr. Both die een gedeelte huurt. T.a.v. het 

drugsdealen: dit is besproken met de wijkagent. De klachten zijn vooral gericht 

op het Wierickehuis, deze locatie wordt extra in de route meegenomen. Het 

probleem is in die zin beperkt dat er geen probleemgevallen in relatie tot 

drugsgebruik in Nieuwerbrug bij de politie bekend zijn. Ernst geeft aan dat het 

met name van belang is dat minderjarigen in de gaten gehouden worden. 

viii. Pilot onderhoud groen door bewoners, wat zijn de regels cq. Voorwaarden 

(Ronald Hordijk). Actie Ronald: beleid wordt uitgewerkt. Afdeling Beheer is 

hiermee al in een vergevorderd stadium. Verwachting is dat eind januari het plan 

gereed is, zodat in het voorjaar de pilot opgestart kan worden. Actie Ronald:  

zodra gereed plan doorsturen naar de WIN.  

ix. Terugkoppeling gemeente op meldpunt openbare ruimte (Jan Christiaan 

Goudbeek). Ronald: dit is ook een systeemtechnisch probleem. Terugkoppeling 

rechtstreeks van de vorderingen via het systeem is niet mogelijk. De betreffende 
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medewerkers is verzocht om zo veel mogelijk persoonlijk terug te koppelen. 

Actie WIN: doorgeven als er signalen zijn dat dit niet goed loopt. 

x. Watertappunt Wierickeplein (Ronald Hordijk). Ronald: is uitgezocht, is in 

eigendom van Oasen. Actie WIN: contact opnemen met Oasen. Red.: contact is 

geweest, Oasen heeft het uitgezocht, het is geen tappunt van Oasen, maar hoort 

bij het Wierickehuis. De gemeente is dus eigenaar. Bericht gestuurd aan Ronald 

met het verzoek om dit weer op te pakken.  

b. Verkeersveiligheid 

i. Snelheidsdisplay roulerend plaatsen (Ronald Hordijk). Heeft kort (ca. 2 weken) 

op de Hoge Rijndijk gestaan. Had op dat moment wel effect, ook voor 

bewustwording (het blijkt slecht bekend dat daar maar 30 kmh gereden mag 

worden).  Ronald:  wordt in januari weer geplaatst, maar dan in andere richting. 

Opmerkingen: langer laten staan om enig effect te hebben op 

gedragsverandering, en vervolgens ook op andere plekken in Nieuwerbrug 

plaatsen (De Bree, Korte Waarder). 

ii. Terugkoppeling prioriteiten n.a.v. weginspectie (Ronald Hordijk). Ronald: 

inspectie is inmiddels uitgevoerd. Actie Ronald: geeft terugkoppeling in januari. 

iii. Vervolgacties op verkeerstelling/snelheidsmeting Hoge Rijndijk (Ronald 

Hordijk). Ronald: in het voorjaar wordt een nieuwe snelheidsmeting gehouden. 

De resultaten worden met de WIN gedeeld. WIN: dat is niet meer te verkopen 

aan de bewoners. November 2012 werd er al een meting gedaan, met als 

conclusie dat de V85 te hoog was, en dat als deze in een volgende meting 

voorjaar 2013 niet zou zijn afgenomen aanvullende maatregelen gewenst zijn. 

Mei 2013 is deze meting gehouden, en de V85 bleek zelfs hoger. Om nu weer een 

volgende meting aan te kondigen, weer een jaar verder is erg ongeloofwaardig. 

Bovendien begrijpen de bewoners nog steeds niet waarom bij de herinrichting 

alle snelheid remmende maatregelen in de vorm van parkeervakken aan beide 

zijden van de weg geschrapt zijn, alleen omdat er tegen een enkel parkeervak 

bezwaar ingediend is. Op de vraag aan Vincent waarom (in ieder geval tot er 

structurele maatregelen genomen worden) niet meer gecontroleerd wordt, 

antwoord deze dat men er van uit gaat dat bij een 30 km. zone niet gehandhaafd 

hoeft te worden, omdat deze zo ingericht moet worden dat men niet harder 

kan/zal rijden. Dat is op de Hoge Rijndijk duidelijk niet het geval. Eindconclusie 

is dat er echt ingezet moet worden op het nemen van structurele maatregelen, en 

niet weer een meting met als enige resultaat dat er weer een tijd niets gebeurt. 

Actie Ronald: neemt dit op met de verantwoordelijken.  

iv. Herinrichting Korte Waarder (Theo Verdoold). Joke heeft een gesprek gehad met 

2 ambtenaren gehad om de probleemstelling duidelijk te krijgen. Daarna niets 

meer gehoord. In februari worden de budgetten definitief vastgesteld, maar is in 

ieder geval vast een subsidiepot van € 35.000 beschikbaar. Als het budget 

definitief is wordt het plan afgemaakt. Daarna volgt mogelijkheid tot inspraak 

voor de bewoners en de WIN. 

c. Overige punten 

i. Toezicht opruimen hondenpoep door BOA 2014 (Jan Christiaan Goudbeek). 

Ronald: per 1-2 komt er een BOA bij, dan wordt dit opgepakt.  

ii. Speelplek voor de oudere jeugd (Theo Verdoold, Paula Moraal). Paula heeft 

hierover een mail gestuurd. In het kort komt het er op neer dat toegezegd was 
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om 3 gebruikte toestellen te plaatsen voor de leeftijd tot 6 jaar, en dat dit geen 

invloed zou hebben op de toekomstige renovatie van 2 speelplekken in 

Niuewerburg begin 2014. Daarna is er met verschillende personen binnen de 

gemeente contact geweest, zonder (uitzicht op) resultaat. Ronald: Paula kan het 

beste contact opnemen met Theo Verdoold, mocht dat alsnog niet tot resultaat 

leiden dan kan Marco of Joke Ronald bellen. Actie Joke: dit doorgeven aan Paula. 

iii. Beleid gemeente elektrische auto’s (Ronald Hordijk). Ronald: om elektrisch rijden 

te bevorderen zal de stichting E-laad 2 oplaadpunten realiseren in Bodegraven, 

bij C1000 en DWA. 

2. Afgehandelde punten uit de wijkschouw 

a. Parkeerplaatsen Gravin Jacobastraat vergroten in planning naar voren halen. Deze 

zijn gerealiseerd. 

3. Overige openstaande punten uit mail d.d. 20-11 

a. Hekken terugplaatsen bij trapveldje Gravin Mariastraat? (Ronald Hordijk). De doelen 

komen in het voorjaar terug. Jan geeft aan dat dit niet voldoende is, naast het 

trapveldje is een sloot met een steile oever. Dit is een gevaarlijke situatie. Actie 

Ronald: opnemen met Lisette dat zij in januari samen met Joke de situatie ter plekke 

gaat bekijken.  

b. Stand van zaken ontwikkeling Wijde Wiericke. Ronald: goed nieuws, februari/maart 

2014 wordt de verkoop en de bouw (ook van de huisartsenpraktijk) gestart. De 

overige woningen van fase 1a in oktober/november 2014. Het vervolg van fase 1 in 

2015. 

4. Ingebrachte agendapunten 

a. Stand van zaken Wierickehuis. Dit traject vorderde erg slecht, reactie van de 

gemeente bleef uit. Dit enkele weken geleden aangegeven aan Wendy Verkleij, ook 

daar kwam niets uit. Probleem bleef dat t.a.v. de financiële taakstelling vanuit de 

gemeente afgeweken werd van de oorspronkelijke afspraken. Vorige week is er een 

abtelijk overleg geweest. Dit was een positief gesprek, met als resultaat dat er op 17 

december in het college een voorstel voorgelegd wordt wat er positief uit ziet. Red.: 

inmiddels is bekend dat dit voorstel is aangenomen. Opmerking: tevens is gebleken 

dat er al jaren een horecavergunning rust op het Wierickehuis.  

b. Jubileum Wierickehuis (10 en 11 januari). Hans zal een woordje doen bij de opening 

namens de WIN. Niet inhoudelijk over het Wierickehuis, dat doet Pepijn.  Ruud 

neemt contact op met Marianne Hogendoorn om activiteiten/eten af te stemmen. 

Ruud en Ani zijn zaterdag van 10.00 tot 14.00 op de stand, anderen graag aansluiten 

voor zover zij daartoe in de gelegenheid zijn.  

c. Lijsttrekkersdebat (24 februari) 

d. Vergaderdata 2014. Actie Ronald: op korte termijn terugkoppelen of de vergaderdata 

met de gemeente akkoord zijn, dan kunnen alle data definitief vastgesteld worden.  

e. Ontwikkelingen Put van Broekhoven. Is bij Ronald niets van bekend.  

5. Rondvraag  

 

Vincent: geeft aan dat er op dit moment veel minder inbraken zijn. Ook is het goed om te 

weten dat de politie tegenwoordig al iemand aan kan houden voor poging tot 

woninginbraak, en die kan daarvoor ook veroordeeld worden. Het is dus belangrijk om 

als iets verdachts wordt gesignaleerd zo snel mogelijk 112 te bellen. Ter informatie: als 
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het lijkt dat de politie niet snel ter plaatse is, dan kan dat zijn omdat de politie eerst 

probeert de verdachte in de omgeving te signaleren en aan te houden.  

 

Ruud: het vliegverkeer neemt toe. Heeft de gemeente hier nog een rol in? Graag op de 

agenda zetten voor het volgende overleg. 

 

Ernst: heeft met Roland Meivogel overleg gehad over het jongerendebat over 

drugsgebruik. Ernst maakt een stukje hierover om dit te plaatsen in de Nieuwsbrug. 

Voor 15 januari aanleveren, dan staat het er eind januari in.  

Daarnaast is het voonemen om 16-4 een skate-evenement te organiseren samen met 

Paula. Ideeën voor activiteiten daaromheen om verschillende groepen bij elkaar te 

krijgen zijn welkom. Ronald: voor dergelijke activiteiten kan subsidie aangevraagd 

worden. 

 

Jan: in maart 2014 is er een schoonmaakactie Oude Rijn. De WIN kan hieraan ook een 

steentje bijdragen. 

Er komt ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het Wierickehuis een 

informatiebord over de historie van de omgeving. 

Er komt een stukje in de Nieuwsbrug met de vraag aan de bewoners om mee te denken 

over straatnamen voor de Wijde Wiericke. 

 

Hans: de watersportvereniging is in oprichting. Sinds de publicatie zijn er erg vee 

aanvragen voor lidmaatschap geweest. De ontheffing zal worden verleend, maar men is 

nog in overleg met het Hoogheemraadschap over de steiger.  

De WIN heeft nog financiële middelen beschikbaar voor de ondersteuning van 

activiteiten die bijdragen tot de leefbaarheid in het dorp. Als daar ideeën over zijn dan 

kunnen deze aangemeld worden. 

 

Ronald: de dorps- en wijkagenda’s zijn 2 weken geleden in het college behandeld. Dit 

graag opnemen als agendapunt voor het volgende overleg met de gemeente. Jan 

Christiaan zal dit dan bespreken. 

Er worden nog een aantal bijeenkomsten vanuit de gemeente gepland. Hierover volgt op 

korte termijn nadere informatie. 

 

 


