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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. 

23-6: Frederike geeft een update: afspraak met gemeente en JvR is geweest, 

rondje gelopen, Luc Ettema heeft diverse ongeregeldheden gefotografeerd. Diverse 

verbeteringen al weer uitgevoerd. Parkeerdruk is ’s nachts gemeten, uitkomst 14-

15 parkeerplaatsen extra nodig. Actie WIN voor vraag Frederike: Wat is het 

tijdspad van de gemeente voor de financieel begroting. (agenda WIN met 

Gemeente).

25-8: navragen bij Jan / Frederike of er al verdere ontwikkelingen zijn, overleg 

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.

23-6: vervolg onduidelijk: navraag bij JvR (JvR was bij behandeling agendapunt 

alweer vertrokken) voor de actiepunten (versmallen trottoir - brief opstellen?) en 

LTP inrichting KW in petit committee

25-8: status opvragen bij Jan

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

23-6: blijft staan

25-8: artikel is geplaatst, 1 reactie maar geen initiatief om op te starten Ruud zal 

zich nog verder verdiepen wat er van de beheerder verwacht en nieuw artikel 

schrijven om beheerders op te roepen.

Navragen bij Jan wat status van de pilot is. 

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.

23-6: overleg is geweest, prov. Utrecht positief; gedeputeerde ruimtelijke ordening 

ZH niet positief. Geen nieuws via de groep uit Barwoutswaarder. HvI en JvR houden 

de ontwikkelingen in de gaten

25-8: navragen bij Jan of er ontwikkelingen zijn.
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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.

23-6: geen nieuwe ontwikkelingen. Woonvisie B-R aantal woningen van 1.100 naar 

1.700. Update vragen volgend overleg met de gemeente

25-8: er is een nieuwe ontwikkeling. Een bureau voor partikulier 

opdrachtgeverschap heeft contact opgenomen met Murielle. Zij gaan binnenkort in 

overleg met de gemeente om te overleggen of dit voor een deel van de Wijde 

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 23-6: 28 juni overleg met gemeente en diverse partijen. Omwonenden hebben flyer 

in de bus. MF heeft presentatie gemaakt. Doel bijenkomst vanuit de WIN is vooral 

investeren in relatie, luisteren en kennismaken.

25-8: vervolgafspraak is gepland op 4-10

23-jun-16 A 59 Leefbaarheidsplan W n.t.b. Leefbaarheidsplan: vooral focussen op lange termijnplannen, ook voor Korte 

Waarder als wensen Hoge Rijndijk; snelle verbeteringen die in lijn zijn met lange 

termijn plan akkoord, maar geen hap-snap verbeteringen.

Hans Harmsen (Stichtingenbestuur WH) heeft MF ook aangegeven dat er bij alle 

(sport)verenigingen in het dorp wel iets leeft tav de leefbaarheid. Misschien een 

idee om een keer een avond te organiseren met alle voorzitters en/of andere 

ledenvan de diverse verenigingen. Mogelijk dat de verschillende initiatieven dan 

gecoördineerd plaats kunnen vinden.

25-8: Hans neemt contact op met Hans Harmsen. Het idee is om een aantal 

personen uit te nodigen om mee te denken (ondernemers, restauranthouders, 

verenigingen, enz). 

23-jun-16 A 60 Tunnel A12: JvR stuurt nog brief over veiligheid 

fietsers aan projectleider

W JvR n.t.b.

03-nov-16 M 61 Groen Links heeft de vergadering bezocht. Zij zijn 

geïnteresseerd in wat er speelt, en of er ook schot in 

de zaken komt. 

Murielle heeft een toelichting gegeven op wat wij met de dorpsvisie voor ogen 

hebben, een integrale visie die met belanghebbenden (gemeente, bewoners, WIN, 

commerciele partijen, woningbouw ver. , enz) ingevuld wordt. 

03-nov-16 I 62 Belangen lopen ook over gemeente/provinciegrenzen 

heen. Denk aan bedrijventerrein Barwoudswaarder. In 

die gevallen is er een overkoepelend platform nodig 

om zaken voor elkaar te krijgen.

Robert Smits gaat dit in de Raad besprken.

Voorstel om bij de gemeente Woerden, samen met de Raad, de verkeersvisie te 

presenteren. 
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03-nov-16 M 63 Dorpsontwikkelingsmaatschappij Nieuwerbrug (doel 

krimp en leegstand tegengaan).

Leendert vd. Heuvel en Martin Kromwijk zijn hiervoor verantwoordelijk
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