
Grote opkomst voor bijeenkomst openbare ruimte 

 

In het Wierickehuis vond op vrijdag 14 oktober de bijeenkomst plaats over het meerjarig 

onderhoud van de openbare ruimte. Dit specifiek met betrekking tot Nieuwerbrug. Bij het 

onderhoud van de openbare ruimte gaat het om bijvoorbeeld maaibeleid, straatmeubilair, riolering, 

verkeer en dergelijke. Medewerkers van de gemeente en tal van inwoners deelden hun visie op de 

uitgangspunten. In totaal waren er zo’n 40 inwoners aanwezig. 

 

Wethouder Kees Oskam heette iedereen welkom en WIN-lid Jan van Rooijen deed de aftrap. Hij 

was blij met de grote betrokkenheid van inwoners vertelde over de recente presentatie van de WIN 

in de gemeenteraad. Deze ging vooral over verpaupering van het dorp, de behoefte aan een 

totaalvisie en het belang hiervan voor het dorp. Ook deed hij een verzoek aan de inwoners van 

Nieuwerbrug om zich aan te melden voor een klankbordgroep over dit onderwerp. Hierna volgde de 

Werkgroep Iedereen Buitenspelen over hun idee voor een natuurspeeltuin. Deze werkgroep had 

Monique Verheyen van stichting Ruimte voor Spelen uit Harmelen uitgenodigd. Zij vertelde 

enthousiast over de natuurspeeltuin die ze aldaar hebben gerealiseerd. Een natuurspeeltuin is een 

van de ideeën die Nieuwerbrug kan indienen voor een budget dat is aangeboden door de 

gemeenteraad, om op korte termijn al een concrete wens van het dorp te vervullen. Zie ook het 

andere artikel in deze Nieuwsbrug over het aanbod van de gemeenteraad. 

 

De volgende sprekers waren een medewerker van de gemeente en een medewerker van bureau 

Cyber uit Bodegraven. Duidelijk werd dat dit de achtste bijeenkomst was in de gemeente over de 

openbare ruimte. Overal was veel belangstelling getoond. De inwoners konden hierna door middel 

van thema’s laten weten wat ze belangrijk vinden in Nieuwerbrug. Er werd duidelijk dat als 

sommige onderdelen van de openbare ruimte beter moeten, er op andere onderdelen minder 

mogelijk is. Dit omdat het budget uiteraard zijn grenzen heeft. 

 

Het onderwerp verkeer zorgde voor de meeste reacties en discussie. Wethouder Oskam gaf aan dat 

dit in de andere dorpen niet anders was. Medewerkers van de gemeente maakten gedurende de 

hele avond aantekeningen van alle tips en adviezen die werden gegeven. Een veel gehoord verzoek 

was om meer handhaving op snelheid door de politie. De wethouder toonde begrip en gaf ook de 

moeilijkheid hierbij aan, omdat de gemeente geen zeggenschap heeft over de politie. Deze kiest 

zijn eigen prioriteiten. Wel kan de gemeente een verzoek indienen. Tot slot werden onder andere 

suggesties gedaan om minder sluipverkeer door het dorp te realiseren. 

 

Begin 2017 komt de gemeente terug naar het Wierickehuis, met een terugkoppeling over wat er 

mogelijk is met de adviezen voor de openbare ruimte. Na afloop van de bijeenkomst werd 

ontspannen nagepraat door de inwoners met de sprekers, wethouder Oskam en wethouder 

Kromwijk. 


