
Actie en besluitenlijst overleg WIN met gemeente Datum overleg: 15 okt 2015

Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug

Aanwezig: Ruud de Bruijn (RdB); Hans van Irsen (HvI); Jan van Rooijen (JvR), Marco van Schadewijk (MvS; not.); Ani van der Winden (AvdW)
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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 n.n.b. 01-jan-16 15-10: de wegversmalling t.h.v. nr. 92 wordt nog dit jaar 

gerealiseerd. PK neemt nog contact op met AvdW over exacte 

positie. In eerste instantie zonder een verhoging in het wegdek, 

als het effect nog onvoldoende is wordt deze later nog 

toegevoegd (check via verkeersmeting). De versmalling tussen 

Burg. Bruntstraat en Graaf Florisweg volgt 2016.

ok 10-nov-14 A 2 Korte Waarder; aanpassingen nog uitvoeren G JvR 01-jul-15 01-mrt-16 15-10: er zijn heftige reacties geweest op de aanpassingen. De 

WIN heeft inmiddels de reacties verzameld in een overzicht, en 

zal dat ook naar de gemeente sturen. De WIN zal intern 

bespreken in welke vorm ze dit met de bewoners zullen gaan 

bespreken. De gemeente zal, naar aanleiding van de reacties, 

terugkoppelen naar de WIN waar zij nog mogelijkheden zien om 

zaken te verbeteren, zodat deze door de WIN met de bewoners 

concreet besproken kunnen worden. 

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

Rijndijk

W RdB 01-mrt-15 1 15-okt-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.

7-9: gemeente heeft voorzet gestuurd, RdB maakt stukje voor 

Nieuwsbrug

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 Gemeente 21-mei-15 1 n.t.b. 15-10: Het ontwerp voor de "Leef samen" app is gemaakt. Marcel 

Bos neemt nog contact op om de website door te spreken

ok 20-apr-15 M 22 Verplaatsing van Bunnik. G Gemeente 15-jun-15 15-10: de optie v.d.Berg is afgewezen. Er wordt nog een andere 

optie bekeken, op dit moment kunnen daar nog geen 

mededelingen over worden gedaan. 

ok 20-apr-15 M 23 Nieuwe afrit A12, inclusief verbetering bewegwijzering 

om duidelijker aan te geven dat zwaar vrachtverkeer 

door het dorp niet toegestaan is. 

G JvR 09-jul-15 15-10: Ben van de Puttelaar licht een aantal aanpassingen in de 

plannen toe, die gedaan zijn naar aanleiding van het 

onafhankelijk onderzoek. Er zijn ook nog kleine aanpassingen 

mogelijk.

Fietspad: wordt verhoogd incl. geleidende barriere met daarop 

een leuning (zodat autos niet op het fietspad kunnen komen en 

fietsers niet op de weg kunnen vallen)

Er is uitgebreid stilgestaan bij de voor fietsers gevaarlijke bocht 

na de tunnel. Er wordt besloten om de barriere wat verder door 

te trekken, en een middenstreep op het fietspad aan te brengen.

Op aangeven van JvR wordt de picknickbank teruggeplaatst bij 

het infobord.

Enkele oversteekplaatsen van fietsers zijn nog wat aangepast 
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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. 15-10: de markt zit niet mee. Daarom maakt N459 nog niet veel 

haast met het vervolg. Vanuit de gemeente zit er wel druk op 

i.v.m. de rentelast. Door de gemeente is aangegeven dat men met 

en plan moet komen vanuit de behoefte, naar wat voor soort 

woningen is vraag, waar kan men onderscheidend mee zijn?
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.

15-10: de begroting komt november in de raad. De wijkteams 

zullen betrokken worden bij de keuzes die gemaakt moeten 

worden op basis van de financiele ruimte. 

ok 21-mei-15 A 29 MK: 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. 

W WIN 15-10: meenemen in het Leefbaarheidsplan

ok 21-mei-15 I 30 Idee van MK: 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. 15-10: meenemen in het Leefbaarheidsplan

ok 15-okt-15 I 31 rapport “Landschappelijke- cultuurhistorische- en 

natuurwaarden Oude Rijndijken” van Stichtse 

Rijnlanden

W WIN n.v.t. “Structuurvisie: De belevings- en gebruikswaarde van de 

openbare ruimte vormt een belangrijk aandachtspunt voor 

Nieuwerbrug. Samen met betrokken maatschappelijke 

organisaties, bewoners, het wijkteam en ondernemers zal worden 

bekeken op welke manier de kwaliteit kan worden behouden dan 

wel worden versterkt. Daarnaast is er de ambitie om de 

beeldkwaliteit van het centrum en groene structuurdragers te 

versterken.”

ok 15-okt-15 M 32 Dijkverbetering Oude Rijndijk G Gemeente n.v.t. 15-okt-15 15-10: er is overleg tussen waterschap en gemeente. Hierover 

was wat onduidelijkheid, maar dat was door ziekte van de 

betrokken ambtenaar. 
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ok 15-okt-15 M 33 Scheuren in het huis van Dhr. Heemskerk door zwaar 

verkeer

G Gemeente n.v.t. 15-okt-15 Punt is besproken. Gemeente koppelt nog terug met dhr. 

Heemskerk wat er in de communicatie fout is gegaan. Er is ook 

nog gevraagd of het op medische gronden mogelijk is om 

vrijstelling te krijgen van leges voor de ontheffing Hoge Rijndijk. 

KO geeft aan dat hij hiervoor een gemotiveerd verzoek moet 

sturen aan de raad. De raad zal besluiten of dit gehonoreerd 

ok 15-okt-15 A 34 Evaluatie Wijkschouw W WIN 01-jun-16 De laatste wijkschouw was enigszins teleurstellend. De punten 

die waren ingebracht door de bewoners waren met name punten 

die ook via het Meldpunt hadden kunnen lopen, bovendien waren 

bewoners zelf niet aanwezig om toe te lichten. Dit laatste is ook 

teruggekoppeld aan de bewoners. Voor de volgende Wijkschouw 

nadenken of we een andere vorm kunnen kiezen, bijvoorbeeld 

thema gewijs. Dit terugkoppelen naar de gemeente voordat de 

volgende wijkschouw plaats vindt. 

ok 15-okt-15 A 35 Leefbaarheidsvisie / leefbaarheidsplan W/G MvS 01-dec-15 Lisette Keysers zal zich samen met de WIN gaan verdiepen in de 

Leefbaarheidsvisie. Hiervoor via Marlo een afspraak plannen

15-okt-15 M 36 Communicatie met de gemeente W/G MV/HvI n.v.t. HvI geeft aan de communicatie tussen WIN en gemeente de 

laaste tijd veel beter loopt. Verzoek aan MV om de deadline door 

te geven voor de stukjes van de wijkteams die door de gemeente 

in de pers geplaatst worden.

15-okt-15 I 37 Project "Gezichten van Nieuwerbrug", portretten van 

vrijwilligers die zich inzetten voor het dorp

W WIN 02-nov-15 Verzoek van JvR of de WIN een financiele bijdrage kan leveren 

aan dit project. Volgend intern overleg bespreken.

15-okt-15 I 38 Jan v.d. Burgt vraagt of de WIN in het Leefbaarheidsplan 

ook sociale activiteiten meeneemt.

W WIN n.t.b. WIN neemt dit mee in de besprekingen hierover.

Volgende data

ma 02-11-15 WIN intern
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do 26-11-15 WIN met gemeente
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