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ok 10-nov-14 A 1 Hoge Rijndijk: snelheid is nog steeds te hoog, er moet 

een oplossing komen

G Gemeente /JK WIN heeft als reactie op het voorstel van de gemeente een 

tegenvoorstel gedaan. Reactie gemeente:

de vakafdeling is nog aan het onderzoeken hoe dit gerealiseerd 

kan worden zonder dat het nieuwe wegdek te veel verstoort 

wordt. Zodra er een tegenvoorstel is wordt er een afspraak 

gemaakt om dit door te spreken. (Bob Gorter en Chiel Felius 

zullen hiervoor ook uitgenodigd worden). 

Chiel geeft nog aan dat het voorstel van de WIN voor dat deel van 

de Hoge Rijndijk goed is, maar in het overige deel wordt ook te 

hard gereden, en daar staat geen enkele aanduiding dat 30 de 

max snelheid is.

ok 10-nov-14 A 2 Korte Waarder; aanpassingen nog uitvoeren G JvR 01-jul-15 Aanpassingen zijn gereed. Zijn er reacties van omwonenden 

ontvangen?

Er zijn nog een paar restpuntjes op de lossen (bord komgrens 

plaasten). Er is 1 klacht over onvoldoende ruimte voor parkeren. 

Nog 3 opmerkingen vanuit WIN:

- voorrangssituatie Graaf Lodewijk/Korte Waarder is onduidelijk

- oversteken fietsers naar school is door weghalen van de 

drempel gevaarlijker geworden. Als er geen tegenligger is wordt 

er nu erg hard gereden. Dit is het belangrikste punt van 

aandacht.

Reactie gemeente: binnen de gemeente is er eindeloos 

gediscussieerd over het al dan niet weghalen van de drempel 

(afweging tussen overlast trilling en snelheid remmen).

De WIN zal evalueren hoe de omwonenden en de school het 

ok 10-nov-14 M 4 Toekomst school en gymzaal Nieuwerbrug G Gemeente n.v.t. 21-mei-15 Afgelopen dinsdag is door het college over het 

huisvestingsonderzoek school de Brug een besluit genomen. 

Conclusie is om per 2021 school de Brug te renoveren, en tegen 

die tijd ook nader te onderzoeken of en hoe de gymzaal te 

renoveren. In een hele globale quick-scan is tevens onderzocht of 

het zinvol is nader onderzoek te doen naar bouw van een nieuwe 

school gecombineerd met/aan/op het Wierickehuis. Conclusie is 

dat dit een minder kwalitatieve en technisch/ruimtelijk zeer 

moeilijk inpasbare/realiseerbare variant is.

ok 10-nov-14 A 11 Terugkoppeling resultaten onderzoek rioolstank Hoge 

Rijndijk

G MV / WIN 01-mrt-15 Komt waarschijnlijk vanuit woonhuisaansluiting. Bewoner is op de 

hoogte en gaat actie ondernemen. Gemeente maakt voorzet voor 

de tekst t.b.v. een  stukje in de  Nieuwsbrug, de WIN zal dit 

laten plaatsen.
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ok 10-nov-14 A 12 WMO: is er meer duidelijk over de rol die de gemeente 

ziet voor de wijkteams?

G Gemeente Volgend

overleg

21-mei-15 In algemene zin ziet de gemeente wel een rol voor de wijkteams 

een signalerende functie. Dat hoeft niet perse door het wijkteam 

zelf te gebeuren, kan ook door anderen uit de gemeenschap. 

Laten initiatief bij Marianne Langkamp tot zij contact opneemt.

ok 20-apr-15 I 20 De WIN heeft het idee om via de website mensen elkaar 

te laten vinden. Een soort ruilbeurs voor diensten en 

goederen.

W Allen 21-mei-15 Repair-Cafe wordt onderzocht door wijkteam Zuid. Is mogelijk 

ook een toekomstig initiatief wat de WIN op zou kunnen starten. 

Website leeftsamen.nl is een contact punt voor diverse 

contacten, zowel voor sociale gelegenheden als diensten als 

goederen om elkaar te vinden. Wordt in de hele gemeente 

Bodegraven uitgerold per kern (nieuwerbrugleeftsamen). Wordt 

nog voor een deel externe financiering gezocht, als dat geregeld 

ok 20-apr-15 A 21 AED Nieuwerbrug. Er zijn landelijke regelingen, 

gemeente moet zich hiervoor aanmelden. Bodegraven is 

nu nog een blinde vlek. Verzoek aan de gemeente om 

zich aan te melden  zodat we het in onderling overleg 

kunnen realiseren

G MC 09-jul-15 De regionale ambulancedienst heeft besloten hier geen 

medewerking aan te geven. In onze regio wordt de hulpverlening 

uitgebreid met First Responders van de brandweer. Dit inititief 

gaat vooralsnog niet ondersteund worden in onze 

Veiligheidsregio. 

WIN maakt zich zorgen dat de responsetijd te lang zal zijn. Het is 

alleen zinvol als de first responder binnen 6 minuten ter plaats 

kan zijn. Aansluiting bij het bestaande netwerk van vrijwilligers 

moet via de ambulancedienst aangevraagd worden. De gemeente 

kan dat niet beslissen maar kan er wel invloed op uitoeffenen. 

ok 20-apr-15 M 22 Verplaatsing van Bunnik. G Gemeente 15-jun-15 Vandaag is hierover een persbericht uitgegaan. De intentie is om 

Bunnik te verplaatsen. In november wordt hierover een definitief 

besluit genomen.

WIN is in basis positief, met name dat het bedrijf voor 

Nieuwerbrug behouden blijft, maar er is wel enige zorg ten 

aanzien van de verkeesbewegingen die dit met zich mee gaat 

brengen. Het is goed als hier in de verdere uitwerking van de 

plannen rekening mee gehouden wordt. 

ok 20-apr-15 M 23 Er is veel overlast van vrachtwagens in het dorp. Hier 

wordt door de omwonenden ook regelmatig melding van 

gemaakt.

G JvR 09-jul-15 Op dit moment wordt de sitatie bij de afrit van de snelweg 

opnieuw ingericht. Hier zal dus ook nieuwe bebording moeten 

komen. Dit is een uitgelezen kans om duidelijk aan te geven dat 

zwaar verkeer over die route niet is toegestaan.

Gemeente: de bebording zal worden aangepast.

Daarnaast heeft het wijkteam Waarder aangegeven dat zij zich 

zorgen maken dat het fietspad onder de tunnel van de A12 te 

smal wordt. JvR neemt contact op met de projectleidere om 

nadere informatie op te vragen. 
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ok 20-apr-15 I 24 Bibliotheek Nieuwerbrug W WIN 17-jun-15 Bibliotheek Niewerbrug wordt een ruilbibliotheek. Er zijn al 6 a 7 

vrijilligers voor de bemensing. Starten met 2 uur openen op 

woensdagmiddag. Gemeente heeft nog kasten beschikbaar, 

mogen we ophalen. WIN laat er wielen onder zetten. 

Marco zal defintieve formulieren printen.

Liesbeth maakt voorzet voor een huishoudelijk reglement

Jan haalt kasten op, Joke regelt dat er wielen onder komen.

ok 20-apr-15 A 25 Verkeersregelinstallatie N458/Weijland G Gemeente n.t.b. 21-mei-15 Overleg tussen WIN en gemeente heeft plaatsgevonden. De 

verkeerstregelinstallatie blijft gehandhaafd.

ok 20-apr-15 M 26 Wijde Wiericke fase 1B staat nu te koop? Is er al meer 

bekend over het vervolg?

G Gemeente n.t.b. De noordelijke fase van De Wijde Wiericke zal volledig 

gerealiseerd worden. Momenteel worden de 5  terraswoningen, 5 

eengezinswoningen en de huisartspraktijk gebouwd. N459 zal ook 

de laatste 3 eengezinswoningen bouwen in het noordelijke deel. 

Voor het zuidelijke deel, bestaande uit 1B en 1C, is vooralsnog 

weinig animo. Ondanks veelvuldige publicaties en een 

informatieavond zijn er weinig geïnteresseerden voor de toolbox-

woningen in de zuidelijke helft. De gemeente is met N459 in 

gesprek over het vervolg. 

Idee van Martin: WIN samen met N459 om mensen (met name 

van buiten Nieuwerbrug) te entousiasmeren om daar te kopen, 

bijvoorbeeld in de vorm van een prijsvraag. 

Marlo vraagt bij Lisette of de WIN hier een rol in kan spelen, willen 

ok 20-apr-15 M 27 Wat is de status van de zuidelijke rondweg en de 

onderdoorgang A12

G Gemeente n.t.b. Wordt momenteel uitgevoerd. Tekening is besproken.

ok 20-apr-15 A 28 Begroting 2016 G Gemeente n.t.b. Verzoek om onderhoud van de Weijpoort op te nemen, en daarbij 

met name verkeersmaatregelen bij de voetbalclub en 

fietsoversteekplaats mee te nemen.

Verzoek zal worden ingediend, reactie volgt.
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ok 21-mei-15 A 29

MC: bij opening Wierickehuis werd gesproken over 

de mogelijkheid om er achter een aanlegsteiger te 

maken. Hoe de ziet de Win dit? 

Brug is wel een belemmering, is geen brugwachter. 

WIN is zeker voorstander. Inventariseren wat er 

voor nodig zou zijn om dit te bevorderen. Bv. 

brugwachter, (langere) aanlegsteiger, verruiming 

aanlegtijden. Zowel gemeente als WIN gaan er over 

nadenken. 

G WIN / 

Gemeente

ok 21-mei-15 I 30 Idee van MC: mocht de supermarkt het in de toekomst 

niet te redden, dan zou deze essentiele voorziening 

wellicht behouden kunnen worden in de vorm van een 

cooperatie van de bewoners. In andere gemeenten zijn 

hier goede voorbeelden van. 

W WIN n.v.t. Als idee achter de hand houden.

ok 21-mei-15 M 31 Eind juli gaat Francken verhuizen, wat gebeurt er op de 

korte termijn met de achterlaatlocatie?

G Gemeente n.v.t. 21-mei-15 Wordt leeg en schoon opgeleverd en zodanig ingericht dat men er 

kan verblijven en spelen

Volgende data

ma 15-06-2015 WIN intern voorbereiden wijkschouw

do 09-07-2015 Wijkschouw met gemeente

ma 31-08-2015 WIN intern

do 15-10-2015 WIN met gemeente

ma 02-11-2015 WIN intern

do 26-11-2015 WIN met gemeente


