
 

Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug 

 

Agenda en verslag bijeenkomst  WIN totaal VERGADERING 

 

Datum  : 30 maart 2010 

Aanwezig : Erik-Jan Tolhoek (vz.), Leontine Angenent (secr), Jan –Christiaan 

Goudbeek (wijkwethouder, WH), Manon de Goede, (wijkcoördinator, WC), 

Vincent Both (wijkagent) Norbert van Doorn, Johanna Geerlink, Joke 

Kaptein,  Jan van de Burgt, Murielle Hermsen, 

 

Afwezig : Ernst  Olivier,  , Jan van Rooijen 

Notulen : Leontine Angenent 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agenda 

 

1 Opening en mededelingen 

2 Verslag dd 14-09-2009 en 23-11-2010 + actielijst 

3 Ingekomen/uitgaande post 

4 Ruimtelijke Ordening 

� DWW 

� Werklint 

� Venster Woerden Bodegraven 

 

5 Verkeer & Veiligheid 

� Huisvesting dokter 

� Afsluiting op- en afrit sneldweg 

� Onveilige looproute naar school over Korte Waarder 

� Inbraken 

� Jeugdoverlast 

� Drugsdealer bij troefmarkt 

� Vrachtverkeer over Korte Waarder 

� Hoge Rijndijk 

 

6 Culturele activiteiten 

� Ik hou van Nieuwerbrug/project M vd Burgt 

 

7 Algemeen 

� Status Quick Wins: 

o Wandelpad 

o Planontwikkeling botenhelling 

o Dorpsplattegrond 

o Renovatie Bruggemeestersstraat 

� Nieuwsbrug kopij voor de 15e 

� Fusie REBO: gevolgen voor Nieuwerbrug en WIN 

� Contract Nieuwsbrug 

8 Rondvraag-sluiting 

 

 

 

1. Opening/ mededelingen 
Voorzitter Erik-Jan opent de vergadering.  

Mededelingen: 

1.Jan v Rooijen is afwezig wegens een ernstige beenwond die hij heeft opgelopen in 

het werken met “zijn honden”. De WIN wenst hem sterkte bij zijn herstel! 
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  2. Vandaag zal afscheid worden genomen van 2 WIN-leden, te weten Jan vd Burgt en 

Leontine Angenent. 

 

  

2. Verslag dd 14-09-09en dd 23-11-09  
Zijn beiden vastgesteld. 

 

3   Ingekomen/uitgaande post 

Naast de genoemde post inzake de DWW is er een oproep van de seniorenraad in 

onze gemeente voor een vertegenwoordiger namens de Kleine Kernen. Aangezien 

niemand uit de WIN is geïnteresseerd zal een oproep in de Nieuwsbrug worden 

geplaatst. Erik Jan zal senioerenraad antwoorden (A). 

 

4 Ruimtelijk Ordening 

� DWW 

Planning is om na de zomer te starten met 1e fase:het ophogen van de locatie.Dit 

zal zeker zandoverlast geven in ons dorp. 

Volgens wethouder staat DWW los van nieuwbouw in andere delen van de 

gemeente. Hopelijk wordt in november 2010 het nieuwe bestemmingsplan 

vastgesteld waarna het tekenen-bouwen/verkopen kan beginnen. Wat betreft de 

kritiek van de Speelweek: de wethouder schuift dit voor zich uit naar 2016, want 

dan is het pas urgent!!!! 

� Werklint 

De provincie is zeker niet negatief maar stelt voorwaarden aan ontwikkeling van 

de achterlaatlocaties. Oorzaak is gelegen in sterke lobby van Stichting Groene 

Hart bij VROM/minister. Probleem in dorp is vooral de smid, die net een nieuwe 

vergunning (cat 3 !) heeft gekregen. Werklint wel op WINagenda laten staan. 

� Venster Woerden-Bodegraven 

Op de infoavond in februari was helaas geen ruimte voor discussie. Wordt 

vervolgd. 

  

5 Verkeer & Veiligheid 

� Huisarts 

Erik-Jan en Leontine hebben met huisarts gesproken en alle opties voor koop-

locaties zijn de revue gepasseerd. Vervolgens zijn zij met Lizet keyzers en Dorus 

van Deursen gaan praten op gemeentehuis. Erik Jan en ondergetekenden hebben 

druk opgevoerd en gezegd dat belang van huisarts in dorp van groot belang is, en 

huisarts graag mee wil in DWW als dat niet te lang gaat duren en hij in slechts 1 

tijdelijke locatie hoeft te investeren. Optie naast de brandweerkazerne weer als 

optimaal neergelegd, en van grotere waarde volgens WIN dan voetbalkooi 

terplaatse. Ook pand aan Noordzijde van Tolbrug ligt op tafel. Wordt vervolgd. 

� Afsluiting op- en afrit snelweg 

Dit berust op misverstand; oprit A12 blijft gewoon bestaan, aldus WH. 

� Onveilige looproute naar school over Korte Waarder 

Suggestie wordt gedaan om flonders gedeeltelijk over de sloot de timmeren 

waardoor eem looppad ontstaat. Wordt door WC meegenomen (A). 

� Inbraken 

Gebeurt veel in golfbewegingen in dorpen langs de snelwegen. Gaat waarschijnlijk 

om gouddieven die snel binnengaan in huizen waar geen auto en/of licht is. 

� Jeugdoverlast 

Is rustig op moment; Overlastbezorgende kinderen zijn met hun ouders bij WH op 

bezoek geweest. 

� Drugsdealer bij troefmarkt 

Vincent neemt contact op met omgeving om te horen wanneer hij is gesignaleerd 

(A). 

� Vrachtverkeer over Korte Waarder 

Vincent neemt contact op via mail (A). 
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� Hoge Rijndijk 

Er is een bijeenkomst geweest met als resultaat dat College een uitvoeringsbesluit 

neemt om de ontheffingen die dit najaar aflopen te vervangen door ontheffingen 

op naam en/of kenteken. Voorts komt er wel een meeting van geluid en 

roetuitstoot. Wordt vervolgd (A). 

 

6 Culturele activiteiten 

� Ik hou van Nieuwerbrug/project M vd Burgt 

Jan doet verslag van de voortgang van project van Michiel: toneelstuk is in 

wording, dat zal resulteren in voorstelling na de zomer; Ook met een DVD is 

Michiel bezig. De interviews zijn nog niet van start gegaan omdat de camera nog 

niet beschikbaar is.Volgende verg. komt Michiel weer zelf. 

 

7 Algemeen 

� Status Quick wins: 

a) botenhelling: gemeente heeft plannen voor steiger/wisselplaats terplaatste dus 

advies WH en WC is om af te wachten en geld anders te besteden. 

b) Dorpsplattegrond: naar voorbeeld van Bodegraven 

c) Wandelpad (?) 
 

� Renovatie Bruggemeesterstraat: begint dinsdag na pasen. 

� Nieuwsbrug kopij voor 15 april ????? 

� Fusie ReBo: gevolgen voor Nieuwerbrug en WIN???? 

� Contract Nieuwerbrug????  

 

 

8 Rondvraag en sluiting 

 

Van Rondvraag is geen gebruik gemaakt. Nadat de voorzitter de 2 vertrekkende 

leden van de WIN heeft bedankt voor hun inzet en hen trakteerde op bloemen en een 

boekje, werd de vergadering gesloten om 22.30 uur. 

 

Volgende WIN totaalvergadering zal zijn op dinsdag 15 juni 2010. 

Een week daarvoor. Op maandag 7 juni 2010 zal WIN intern vergaderen. 

 

    **************************** 
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Actielijst 

 

Wat Wie Wanneer 

   

Kopij Nieuwsbrug:  

- Werklint 

- DWW  
 

 

 

 

 

 

Bespreken voortgang project 

de Trots van Nieuwerbrug 

Michiel vd Burgt Elke vergadering 

Onderzoeken mogelijkheid 

besturen wierickehuis door 

voormalig stichtingsbestuur 

Ernst z.s.m. 

Kascontrolecommissie  

project de Trots van 

Nieuwerbrug 

Johanna structureel 

Infomeren naar 

drugsoverlast plein achter 

Wierickehuis 

Vincent Both Voor volgende 

vergadering 

Contact met evt nieuw WIN-

lid J vd Krogt 

Erik-Jan Is gedaan 

Bijhouden website Jolanda Structureel 

Mail sturen teneinde  

vrachtverkeer Korte 

Waarder te reduceren 

Vincent Both Voor volgende 

vergadering  

 

 

Oproep in N’brug voor 

vertegenwoordiger in 

seniorenraad 

 

Erik-Jan Voor volgende 

vergadering 

Kritisch bekijken tekst voor 

“kijk in uw wijk”site 

JvR/Murielle z.s.m. 

Ouderenbeleid N’brug   

Besteden wijkbudget 2009 allen In behandeling 

   

   

Politiek debat organiseren  Sept/okt 2010 

   

“Wierickerdag” in najaar  

met muziek en locale ver. 

 Naar 2010 

Voorbeeld opsturen van de 

informatieborden 

 Manon de Goede 

Veilege wandelroute over de 

Korte Waarder naar school 

 Manon de Goede en Jan-

Christiaan Goudbeek 

Vrachtverkeer over de Korte 

Waarder 

 Vincenth Both 

Hoge Rijndijk Roet meting?  Gemeente 

Vincent neemt contact op 

met Rosika over de 

Drugsdealer 

 Vincent Both 

 

 

 


