
Nieuwerbrug verdient 
uw aandacht! 



Vervolg op bezoek van de 
raadsleden op 7 april 2016 



Dorpen in Randstad lopen leeg 
 • Dorpen in Noord- en Zuid-Holland tot 2000 inwoners 

stromen in rap tempo leeg (cijfers van het CBS) 

 

 



Hier en daar begint Nieuwerbrug 
op een spookdorp te lijken… 



Nieuwerbrug, een dorp met karakter! 



Centrale ligging in het Groene Hart 

 



Nieuwerbrug, een dorp met historie! 

Geschiedenis 



Nieuwerbrug, een dorp met trekpleisters! 

Fort Wierickerschans 

Tolbrug & Onafhankelijkheidstoren 

Vogelreservaat en Weijpoortsche molen 

Bezienswaardigheden 

De koffietuin 

Vroeger en Toen /Slow Food Markt 

Dubbele Wiericke 

De Oude Rijn 

Enkele Wiericke 



Nieuwerbrug, een dorp met ruggengraat! 

Wierickehuis  (dorpshuis) 
Apotheekhoudende huisartspraktijk 
Fysiotherapie 
Psychologie en verpleegkundige  
Troefmarkt 
Brandweerkazerne 
Volkstuinen 
Tennisbanen 
Schaatsbaan 

Voorzieningen 

School  CBS De Brug  
BSO/Peuterspeelzaal 

Gymzaal 

Restauranten 
De Florijn 

De Bruggemeester 
JanZen 

VV De Rijnstreek 

Winkel Kaptein incl. 
postagentschap 

Snackbar 
De Bourgondiër 

Eten inde hooiberg 
Bed en Breakfast 



Met actieve 
bewoners 



Veel activiteiten die 
door vrijwilligers 

worden georganiseerd 



Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug 

ruim 15 jaar actief en betrokken 



Waar blijft de inzet van de gemeente 
in Nieuwerbrug? 



Geen integrale ontwikkeling 



De Gemeente 
investeert NIET in de 

openbare ruimte 
van Nieuwerbrug 





De Gemeente investeert NIET in de 
verkeersveiligheid van Nieuwerbrug 



Goedkope/onduidelijke situaties 



Korte Waarder, 3 zebrapaden rijk 





In Bodegraven worden de straten 
wel netjes heringericht. Onlangs 

nog… 



Variant Bodegraven Variant Nieuwerbrug 



Variant 
Bodegraven 

Variant 
Nieuwerbrug 



Variant 
Bodegraven 

Variant 
Nieuwerbrug 



Zo kan het gelukkig ook wel in Nieuwerbrug… 



Dit stukje ook 



Investeer in Nieuwerbrug! 

• Maak een verlichtingsplan (onderscheid 
tussen het hart en de rest van het dorp) 

 



Versterk de sfeer rond de Tolbrug 

Gebakken klinkers doen meer recht aan de historie van 
het hart van het dorp.  

Investeer in Nieuwerbrug! 



Trek de bestaande bestrating op de Bruggemeesterstraat door 
richting Graaf Florisweg (karakteristieke panden) 



Zet leuke bankjes neer  
breng kunst in de openbare ruimte 
(ism smid en lokale kunstenaars) 

 

Investeer in Nieuwerbrug! 



Voor Na 

Creëer of faciliteer de aanleg van gezellige  
terrassen aan het water 

Investeer in Nieuwerbrug! 



Huidige situatie Optie 

Investeer in Nieuwerbrug! 



Nieuwerbrug als 30km zone inrichten 

 =  
Verkeersveiligheid (fietsers en voetgangers) 

+ 
Leefbaarheid 

+ 
Aantrekkelijkheid (wonen, toerisme) 

+  
Sociale cohesie (ontmoeting) 

 



1. Maak een totaalplan voor en met Nieuwerbrug met 
referentiebeelden en ambitie voor de Openbare Ruimte 

2. Meerjarenplan openbare ruimte Nieuwerbrug incl. 
financiën 

3. Maak werk met werk (groot onderhoud, riolering, 
herinrichting/verfraaiing ) 

4. Uitvoeringsplan: 

 1e deel: Herinrichting Hart rondom Tolbrug 

 2e deel: Herinrichting Korte Waarder 

 3e deel: Herinrichting Hoge Rijndijk 

 4e deel: alle andere straten 

 

Stappenplan 



Samen komen we verder 

• WIN denkt mee, betrekt inwoners, wil het 
dorp promoten en een rol spelen tegen de 
verrommeling 

 



Samen komen we verder 

Kinderen willen uitdagende speeltoestellen : 

- fietscrossbaan, rioolbuizen , natuurwaterplas met stepstones 

- een echte voetbalkooi  

- een ontmoetingsplek voor  de jeugd tussen 12-18 jaar oud 



Samen komen we verder 
Natuurlijk spelen, elkaar ontmoeten 



Help ons om 
Nieuwerbrug 

aantrekkelijker 
te maken? 


