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ok 07-sep-15 I 38 Is het een idee om een klus club op te zetten. Mensen die 

dorpsbewoners helpen met kleine reparaties e.d.

W HvI / RdB 02-nov-15 14-apr-16 18-2: mogelijk onderdeel van het Huis van Alles

14-4: in het Huis van Alles komt een Repair Cafe

ok 23-nov-15 M 41 Frederike Groothof heeft met een aantal bewoners van 

de Hoge Rijndijk een brief gestuurd aan de Raad over 

de overlast door vrachtwagens. Had al bezoek gehad 

van Peter Salters, maar die gaf aan dat er niets aan te 

doen is. 

G MvS n.t.b. Frederike heeft de WIN voor het versturen van de brief geïnformeerd, en houdt de 

WIN op de hoogte van de onwikkelingen. WIN in overleg met gemeente ook vinger 

aan de pols houden. Voor nu in afwachting van reactie Raad. 

ok 23-nov-15 A 43 Korte Waarder: sessie met de omwonenden 

organiseren

W JvR / HvI 31-jan-16 17-3: bewonersavond is geweest, op 23-3 is er een afspraak met de gemeente om 

te bespreken wat er nog aangepast kan worden.

14-4: de actiepunten uit het overleg met de gemeente pakken Jan en Hans samen 

op.

ok 23-nov-15 M 44 Huis van Alles, initiatief vanuit de gemeente. - n.v.t. n.v.t. De gemeente wil de sociale ondersteuning naar de mensen brengen. Middelpunt 

voor Nieuwerbrug wordt het Wierickehuis. Een aantal actieviteiten moeten hier 

plaats gaan vinden, zoals:

Activiteiten oor dementen en gehandicapten

Mogelijkheid tot eten op de dag

Bibliotheek

Info en advies gemeente

Participatie en dagbesteding

Gemeente zoekt vrijwilligers om dit op te zetten, samen met SAM

14-4: contract is nog steeds niet rond

ok 23-nov-15 A 45 Deelname WhatsApp Buurtpreventie. W RdB n.t.b. Gemeente heeft gevraagd of we deel willen nemen aan WhatsApp buurpreventie. 

Er moeten enkele vrijwilligers gezocht worden die beheerder worden. Er zijn al 

diverse buurten aangesloten in Bodegraven en Woerden. Meer info: www.wabp.nl 

17-3: aandacht voor vragen in de Nieuwsbrug. Verwijzen naar de website van de 

gemeente waar hierover informatie te vinden is. 

14-4: Ruud maakt een artikeltje voor de Nieuwsbrug

ok 18-feb-16 A 49 Dorpsbranding, promotie Nieuwerbrug W MF n.t.b. 14-apr-16 Opnemen in het Leefbaarheidsplan

ok 18-feb-16 A 51 Ontsluiting Molendijk W JvR / HvI n.t.b. Er is een overleg gepland met de provincie Zuid Holland (initiatief van 

Dorpsplatform Barwoudswaarder) over de ontluiting van de Molendijk. De WIN is 

hier voorstander van, en zal bij het overleg aansluiten.

17-mrt-16 A 52 Voorzitter WIN W MvS / Allen n.t.b. LR heeft tijdelijk het voorzitterschap waargenomen, en wil dit ook nog wel een 

korte periode blijven doen, maar niet voor langere tijd. In het overleg op 17-3 

bleek dat niemand van de aanwezigen (HvI, AvdW, MF, LR, MvS) zich in eerste 

instantie geroepen voelt om deze rol op zich te nemen.

14-4: er heeft zich geen kandidaat verkiesbaar gesteld. Tot een geschikte 

kandidaat gevonden is zullen we de taken onderling verdelen. Marco stuurt een 

bericht naar de gemeente dat de communicatie voortaan via hem dient te verlopen 

(bij voorkeur via mail)
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17-mrt-16 A 53 Gemeenteraad op bezoek W Allen 07-apr-16 14-apr-16 De WIN zal voorafgaand aan de bijeenkomst "Gemeenteraad op bezoek" tussen 19 

en 20 uur 2 plekken bezoeken in het dorp. Onderwerp is de aantrekkelijkheid van 

de woonomgeving. We zullen hierbij een plaats bezoeken die er positief uit springt 

en een plaats die er negatief uitspringt. Dit heeft ook een duidelijke relatie met de 

verkoop van nieuwbouw. In een plaats die er aantrekkelijk uit ziet willen mensen 

graag komen wonen. 

17-mrt-16 A 53 Leefbaarheidsvisie: speerpunten W Allen n.t.b. 14-apr-16 De leefbaarheidsvisie moet nog verder uitgewerkt worden. We hebben besproken 

om voor de komende periode 3 speerpunten uit de leefbaarheidsvisie te kiezen 

waar we actief mee aan de slag gaan. Deze zijn in het overleg nog niet defintief 

vastgesteld, maar vooralsnog komen de volgende punten naar voren:

1. Hoe maken we het dorp aantrekkelijker om hier te komen wonen? Denk aan 

dorpspromotie, kwaliteit openbare ruimte, recreatie, enz.

2. Woningbouw / leegstand

3, Verkeer. Doelstellingen zijn heel het dorp 30 km. zone, en verkeersluw maken 

van het dorp.

14-apr-16 M 54 Wijde Wiericke: toekomstige ontwikkeling W n.v.t. n.v.t. Jan en Hans hebben hierover een overleg gehad bij de gemeente. Boer 

Bouwbedrijfs was ook bij dit gesprek aanwezig. Vraag was hoe de WIN tegen de 

verdere ontwikkeling aankijkt. Namens de WIN hebben Jan en Hans aangeven dat 

wij voor de ontwikkeling van betaalbare starterswoningen zijn, en dat de 

omgeving ook aantrekkelijk moet zijn om de verkoop te bevorderen. Ten aanzien 

van de starterswoningen op het terrein van de voormalige supermarkt: als deze 

niet op korte termijn verkocht worden zou de gemeente deze samen met de 

woningbouwvereniging op moeten kopen om er sociale huurwoningen van te 

maken.14-apr-16 A 55 Presentatie toekomstvisie leefbaarheid W MF / HvI n.t.b. Murielle heeft een presentatie gemaakt waarin de toekomstvisie van de WIN voor 

Nieuwerbrug perfect wordt samengevat. Kern hiervan is dat er een integrale visie 

ontwikkeld moet worden, zodat alle toekomstige acties/werkzaamheden van zowel 

de gemeente als de WIN in de lijn van deze toekomstvisie uitgevoerd worden. In 

het overleg worden nog enkele punten genoemd die aan de presentatie toegevoegd 

kunnen worden (voorzieningen: tapperij de Bourgondier, snackbar, bed & 

breakfast; initiatieven: eten in de Hooiberg voor alleenstaanden). Hans zal een 

verzoek indienen om deze presenatie te houden voor de Commisievergadering. 

14-apr-16 I 56 De WIN zou in overleg kunnen treden met Francken 

om het terrein van de achterlaatlocatie aan te kleden 

(bijvoorbeeld een geprinte doek voor de gevel) en/of 

tijdelijk gebruik van het terrein (spelen of parkeren) 

mogelijk te maken

W Allen 09-jun-16 Nog een besluit nemen.

14-apr-16 A 57 In overleg treden met de eigenaar van de 

"dichtgespijkerde" panden naast de winkel van Joke 

Kapteijn met het verzoek of deze, op kosten van de 

WIN, mogen worden voorzien van een muurschildering 

om het aanzicht te verfraaien.

W HvI 10-mei-16 Hans neemt contact op met de eigenaar. Als de eigenaar toestemming geeft 

kunnen we contact opnemen met Rene Lekkerkerker voor een p.o.g.
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14-apr-16 M 58 Verzoek van het kerkbestuur om kennis te maken met 

de WIN

W n.v.t. n.v.t. Het kerkbestuur wil graag kennis maken met de WIN. Zij nemen zelf contact op om 

hiervoor een afspraak te maken. 

Data volgende vergaderingen

di 10-5-2016 20:00  WIN met gemeente

do 9-6-2016 20:00  WIN intern

di 5-7-2016 20:00  WIN met gemeente

do 1-9-2016 20:00  WIN intern

do 22-9-2016 20:00  WIN met gemeente

do 3-11-2016 20:00  WIN intern

di 29-11-2016 20:00  WIN met gemeente
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