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     Verslag van  Aanwezig   
Dorpsteam Reeuwijk-Brug  Gerda Nederhoff (interim voorzitter); Eke Vos-Heikens; 

Sandra van Grieken; Theo Lamers; Alexander Knibbelaar; 
Gerke Mulder; Walter Baars, Jeroen Struijs, Johan Buurman; 
Jaco van der Quast; Nathalie Peppink (gem. B-R);           
Inge Nieuwenhuizen (wethouder) 
 

Notulist  Afwezig   
Jaco van der Quast  - 

Datum  Ons kenmerk    
25 januari 2021  Verslag d.d. 14-12-2020 

K.c.     
Archief,   

Onderwerp     
MS Teams vergadering d.d. 14 december 2020, aanvang 20.00 uur 

 VERSLAG   
 

Opening 
Gerda opent de vergadering. Zij neemt vandaag de interim voorzittersrol van 
Eke waar.   

 
 Ingekomen stukken/mail: 

• Verslag Jeroen over zijn deelname aan de Regionale Energie Strategie 
bijeenkomst op 8 december jl.  

• Brief van familie van Dijk betreffende het initiatief Beter Bereikbaar 
Gouwe.  

 
 Verslag d.d. 31 augustus 2020 
 Jaco zal met de opmerkingen van Inge en Nathalie het verslag definitief 

maken. Afgesproken wordt dat voortaan voorafgaand aan de vergadering een 
versie van het verslag aan de leden zal worden verstuurd waarin alle 
opmerkingen op de concept versie reeds zijn verwerkt (rood gemarkeerd). 

 
 De actielijst wordt doorgenomen. In totaal worden 11 acties gereed gemeld, 

2 acties vervallen. Daarbij worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
• 20-06-04: Gerke Mulder heeft het beheer van de website van Dorpsteam 

Reeuwijk-Brug op zich genomen. Dit heeft al diverse positieve reacties 
van bewoners opgeleverd. Tevens een reactie over het plaatsen van een 
foto vanaf de website van dorpsteam Reeuwijk-Dorp. Dit zou niet zomaar 
mogen in verband met copyright rechten.   

• 20-10-01: De gemeente zal nadere informatie verstrekken over de 
voorwaarden voor adoptie van groen door bewoners. Theo wil met 
medebewoners groen adopteren achter het Huis van Alles. Sandra zal 
hem hiervoor in contact brengen met Elmar van Bijsterveld. 

• 20-10-07: De afspraak met de wijkagent voor deelname aan een 
vergadering van dorpsteam Reeuwijk-Brug verschuift naar 2021. 
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• Wethouder Inge Nieuwenhuizen kan tijdens deze vergadering in principe 
niet op actie worden gezet, dit moet altijd iemand zijn van de 
gemeentelijke, ambtelijke organisatie. 
 

 Voorstel Inge en Nathalie minder aanwezig bij vergaderingen 
 Het voorstel wordt nader toegelicht. De achterliggende gedachte is dat het 

wijkteam via haar werkgroepen directer met de gemeente gaat 
communiceren over operationele issues zoals bijvoorbeeld onderhoud van 
groen. Hiervoor zijn bij de gemeente vaste aanspreekpunten aangewezen. 
Tijdens de dorpsteam vergaderingen kan de aandacht dan meer worden 
gericht op de strategische onderwerpen.  
De aanwezigen wordt gevraagd wat men van het voorstel vindt. Het voorstel 
van Inge en Nathalie wordt goed ontvangen. Het sluit aan bij de nieuwe 
rolverdeling binnen het dorpsteam onderverdeeld in werkgroepen. Belangrijk 
is wel dat de werkgroepen ruimte krijgen in de agenda van de dorpsteam 
vergaderingen om te kunnen rapporteren over hun activiteiten.  
Besloten wordt dat Inge en Nathalie voortaan om en om zullen deelnemen 
aan de dorpsteam vergaderingen of anders afwijkend op initiatief van 
dorpsteam dan wel gemeente. De directe escalatiemogelijkheid van 
dorpsteam richting gemeentebestuur blijft hiermee behouden.   
 
Slecht onderhoud dakranden Rietgors flats 
Jaco vraagt aan de leden van dorpsteam om men dit punt herkend. Hierop 
wordt verschillend gereageerd. Er wordt opgemerkt dat dit issue pas 
geagendeerd zou moeten worden in de dorpsteamvergadering wanneer 
meerdere omwonenden erover zouden klagen. Ook wordt opgemerkt dat dit 
issue eigenlijk via de bewonerscommissie van de woningbouwvereniging aan 
de orde zou moeten worden gesteld. Daarnaast zijn er ook leden die vinden 
dat  het dorpsteam aandacht mag vragen voor slecht onderhoud van 
onroerende goed door de woningbouwvereniging omdat dit impact heeft op 
de uitstraling van het dorp. Algemeen is de mening dat men voor dit klacht 
niet bij de gemeente moet zijn maar bij de woningbouwvereniging.  
Afgesproken wordt dat Jeroen navraag gaat doen bij woningbouwvereniging 
Reeuwijk of men zich bewust is van de vervuilde daklijsten en of men 
welwillend is om hier wat aan te gaan doen. Volgens Nathalie kan Jeroen 
namens het dorpsteam hiervoor het beste contact opnemen met Ben van der 
Par, teamleider techniek. 
 
Voortgang Werkgroepen 
Dorpsvisie 

 Alexander geeft een toelichting op de actuele stand van zaken met 
betrekking tot de Dorpsvisie. De bewonersenquête is ondertussen verwerkt in 
een samenvattende rapportage. De Raadsleden zijn via een brief 
geïnformeerd over de resultaten. De samenwerking is gezocht met 
Dorpsteam Sluipwijk en de Stichting Veen voor een breder verband en meer 
slagkracht richting de gemeente. Het streven is om de leden van het 
dorpsteam meer te gaan betrekken bij dorpsvisie via de concept voorstellen. 
Terugkoppeling van de resultaten naar de bewoners is momenteel nog lastig 
wegens Corona. De fotowedstrijd is afgerond en de jury heeft zijn selectie 
gedaan. De winnende foto wordt binnenkort door de inwoners van Reeuwijk 
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bepaald. Hiertoe verschijnt deze week een artikel in “Kijk Op Bodegraven-
Reeuwijk”.  
 
Veiligheid en Verkeer 

 Er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met de gemeente over de 
volgens het dorpsteam onveilige kruising van de Van Heuven Goedhartstraat 
net over het bruggetje richting Centrum West met de Jan van Hoofstraat. Als 
gevolg van de versmalling in de brug is van rechts voorrang geven lastig, 
omdat de auto uit de Jan van Hoofstraat niet kan passeren op de brug en dus 
vóór de brug in de Van Heuven Goedhartstraat al moet worden gewacht. De 
gemeente snapt het beeld van onveiligheid van deze kruising. Vooralsnog zijn 
er geen concrete maatregelen toegezegd.  
 
Duurzaamheid 
 Jeroen heeft deelgenomen een sessie met bewoners over de Regionale 
Energie Strategie (RES) Bodegraven-Reeuwijk. Hij heeft een uitgebreid 
verslag over de sessie gemaakt en verspreid onder de leden van het 
dorpsteam. Daarnaast is de publiekssamenvatting van de RES opgestuurd 
naar alle dorpsteams. De sessie heeft diverse creatieve ideeën opgeleverd. Er 
wordt vooral gestreefd naar het benutten van bestaande infrastructuur en 
bedrijventerreinen voor de plaatsing van windturbines en zonnepanelen. 
In het kader van de Warmte Transitie (gas-loos maken woningen) is een 
bewonersbijeenkomst gepland op dinsdagavond 15 december a.s. Deze 
bijeenkomst zal worden bijgewoond door Walter Baars. 

 
Openbare Ruimte 

 Sandra en René hebben samen gesproken met Elmar en Roel over de 
voortgang van het project Herinrichting Reeuwijk-Brug. Elmar heeft een 
update van de planning verstrekt. Volgend jaar wordt voortvarend 
doorgegaan met de herinrichting van diverse straten in West. Sandra en 
René zijn nu over het algemeen tevreden met de geleverde kwaliteit.  
 
Rondvraag 
• Sandra merkt op dat Barbara zal worden gevraagd om in de vergadering 

van januari een presentatie te geven aan het dorpsteam over het 
definitieve plan voor Raadhuisweg / Zoutmansweg; 

• Jaco vraagt of hij beter betrokken kan worden bij de activiteiten van de 
werkgroep Duurzaamheid. Hierover zal hij afstemmen met Walter en 
Jeroen. Sandra zal de lijst Werkgroep Contactgegevens ter informatie 
rondsturen. 

 
Afsluiting 
Sandra heeft een vergaderschema voor 2021 opgesteld. De leden stemmen 
in met een vergaderfrequentie van 6 keer per jaar. Het vergaderschema zal 
ter informatie worden rondgestuurd. De eerstvolgende bijeenkomst van het 
dorpsteam is gepland op 25 januari 2021. 

  



Dorpsteam Reeuwijk-Brug  Verslag d.d. 14-12-2020 

 
 
 

Pagina 4 van 4   

 
Actielijst 
Actienr. Omschrijving Door Status 
20-06-02 Navragen wanneer depot aan Van Staverenstraat wordt opgeruimd Gem. Gereed 

20-06-03 Verbeterpunt afstemming Bestuur – Uitvoering m.b.t. woonvisie  AKN Gereed 

20-06-04 Voordragen kandidaat voor beheer website en facebook Dorpsteam Allen Gereed 

20-06-05 Bestratingsproblemen voorleggen aan Technische Dienst gemeente Gem. Gereed 

20-06-06 Cyclus vragen naar actuele status nieuwe containers voor groen en plastic 
bij winkelcentrum West 

Gem. Loopt 

    

20-10-01 Gemeente helpen bij communicatie over mogelijkheid van adoptie groen Allen Loopt 

20-10-02 Contract met groenaannemer aanscherpen (o.a. onderhoudsfrequentie) RLO Loopt 

20-10-03 Nieuw integraal beplantingsplan voor Reeuwijk-Brug voortgangsrapportage RLO Loopt 

20-10-04 Vergadering plannen met Roel Lok over voortgang beheer en onderhoud SGR Loopt 

20-10-05 René polsen of hij Sandra wil blijven bijstaan met zijn adviezen onderhoud EVH Gereed 

20-10-06 Toelichting geven aan Nick Bouwman over brief m.b.t. Dorpsvisie AKN Gereed 

20-10-07 Wijkagent vragen om deel te nemen aan dorpsteam vergadering 14-12 Gem. Gepland 

20-10-08 Martijn Haasbeek vragen hoe het staat met beloofde plastic perscontainer SGR Loopt 

20-10-09 Gemeente afdeling wijzen op verkeersveiligheid Jan v. Hoofstraat  Gem. Loopt 

20-10-10 Verkeersintensiteitsmetingen Raadhuisweg verstrekken aan dorpsteam  Gem. Gereed 

20-10-11 Brief verkeerstechnische opmerkingen plan Raadhuisweg naar gemeente JBU Gereed 

20-10-12 Lijst bijhouden voorbeelden niet (tijdig) communiceren door gemeente EVH Vervallen 

20-10-13 Onvoldoende opvolging klachten door Meldpunt, die melden aan College Gem. Gereed 

20-10-14 Aantekeningen laatste sessie over organisatie eigen team rondsturen EVH Gereed 

20-10-15 Mailinglist Dorpsteam Reeuwijk-Brug updaten met nieuwe leden SGR Gereed 

20-10-16 Jongerenwerkers Lose-End uitnodigen voor presentatie plannen EVH Vervallen 

20-10-17 Bos bloemen en cadeaubon aan Corina van Leeuwen als dank voor logo SGR Gepland 

    

20-12-01 Nadere informatie verstrekken over voorwaarden adoptie groen bewoners. Gem Gepland 

20-12-02 Theo in contact brengen met Elmar ivm adoptie groen achter Huis van Alles SGR Gepland 

20-12-03 Afspraak met de wijkagent voor deelname dorpsteam vergadering 
Reeuwijk-Brug verschuiven naar januari 2021 

Gem Gepland 

20-12-04 navraag doen bij Woningbouwvereniging Reeuwijk over vervuilde daklijsten 
Rietgorsflats 

JST Gepland 

20-12-05 leden dorpsteam meer betrekken bij dorpsvisie via concept voorstellen AKN Gepland 

20-12-06 Barbara vragen presentatie te geven aan dorpsteam januari 2021 SGR Gepland 

20-12-07 Lijst Werkgroep Contactgegevens ter informatie rondsturen. 
 

SGR Gepland 

20-12-08 Het vergaderschema zal ter informatie worden rondgestuurd. SGR Gepland 

    

    

    

    

    

    

 


