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Geacht College, 
 
Hierbij delen wij u mede dat wij voornemens zijn om het convenant  met de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk in het kader van dorps- en wijkgericht werken vanaf 1 januari 2015 niet te verlengen. 
Wij betreuren deze stap zeer omdat de verdere ontwikkeling van de kern Nieuwerbrug  hiermee niet 

is gebaat. Als Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug zullen wij ons echter blijven inzetten voor ons dorp. 

De reden dat wij tot dit besluit zijn gekomen is de volgende.   

Het convenant is een instrument  om het dorps- en wijkgericht werken handen en voeten te geven. 

Het doel dat we met elkaar willen bereiken is het verbeteren van de leefbaarheid van ons dorp door: 

1. de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid bij de bewoners te bevorderen 

2. een goede communicatie en samenwerking tussen gemeente en WIN te bevorderen  

3. de kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte te garanderen 

4. het voorzieningenniveau (conform leefbaarheidsplan 2013-2023) te verbeteren. 

Helaas moeten wij constateren dat na 2 jaar samenwerking geen van deze doelen is bereikt. De 

afgelopen jaren hebben wij in talloze bijeenkomsten en individuele gesprekken met bestuurders en 

ambtenaren aandacht gevraagd voor de slechte communicatie vanuit de gemeente. Even zovele 

keren werden toezeggingen en beloftes gedaan om de situatie te verbeteren, tot op heden zonder 

enig positief resultaat. Belangrijke zaken, zoals de ontwikkeling van het werklint, vernemen wij via de 

krant. Hoe is dit te rijmen met een college dat burgerparticipatie en dorps- en wijkgericht werken 

hoog op de agenda heeft staan? Wij voelen ons niet serieus genomen. 

Een overeenkomst is naar onze mening tweezijdig, helaas moeten wij constateren dat inzet en 

betrokkenheid bij de ontwikkeling van ons dorp in het kader van bovengenoemd convenant alleen 

van onze kant moet komen. Ook hebben wij de indruk dat de inspanningen van de gemeente  zich na 

de fusie vooral richten op de kernen Bodegraven en Reeuwijk. De inwoners van Nieuwerbrug krijgen 

steeds meer het gevoel bij belangrijke ontwikkelingen achtergesteld te worden. Zij hebben via de 

WIN diverse initiatieven genomen en concrete voorstellen gedaan om de leefbaarheid van ons dorp 

te verbeteren. Te denken valt aan de suggesties die door bewoners aangedragen zijn om de 

verkeerssituatie op de Korte Waarder en de Hoge Rijndijk te verbeteren, het uitgewerkte plan om 

een natuurlijke speeltuin door ons dorp aan te leggen, het onderbouwde plan om de functie van het 

Wierickehuis te versterken. Tot op heden is er niets of nauwelijks met deze ideeën gedaan.  De visie 

van de gemeente rondom kleine kernen ontbreekt volledig.  
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Als het zo doorgaat wordt Nieuwerbrug een dorp zonder Wierickehuis, zonder gymzaal, zonder 

sportverenigingen, zonder supermarkt en zonder school, kortom: zonder toekomst. Samen met de 

inwoners zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Uw college wordt daarom dringend 

gevraagd  om een koers uit te zetten, initiatieven te faciliteren en verbindingen te leggen. 

Nogmaals, wij betreuren deze ontwikkeling maar blijven ons inzetten voor ons mooie dorp. Voor de 

goede orde hebben wij een afschrift van deze brief aan de leden van de gemeenteraad gestuurd. 

 

Hoogachtend, 

Namens de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug, 

 

 

M. van Schadewijk, secretaris 

 

Afschrift van deze brief is gezonden naar de leden van de gemeenteraad. 


