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

Sandra van Grieken; Theo Lamers; Alexander Knibbelear; 
Gerke Mulder; Walter Baars, Jeroen Struijs; Jaco van der 
Quast; René Stoppelenburg;  
Ged. aanwezig: Inge Nieuwenhuizen, Nathalie Peppink,  
Roel Lok (gem. B-R). 
 

Notulist  Afwezig   
Jaco van der Quast  Johan Buurman 

Datum  Ons kenmerk    
24 maart 2021  Verslag d.d. 22-03-2021 

K.c.     
Archief,   

Onderwerp     
MS Teams vergadering d.d. 22 maart 2021, aanvang 20.00 uur 

 VERSLAG 
  

 
Opening en mededelingen 
Eke opent de vergadering en heet een ieder vanachter zijn/haar beeldscherm 
welkom.  
 
Mededelingen 
Sandra: 
• heeft informatie ontvangen van Barbara Wortman over mogelijke locaties 

voor de voorgenomen loswal voor zwaar vrachtverkeer met goederen 
eindbestemming plassengebied. 

Eke: 
• meldt contact te hebben gehad met de gemeente over de voorgenomen 

omleidingsroute over de Dunantlaan en het Treebord tijdens de 
werkzaamheden aan de ‘s Gravenbroekseweg; 

• heeft input geleverd voor een enquête door een studente bij de griffie 
van een buurgemeente naar het functioneren van dorpsteams en 
burgerparticipatie 

• gaat deelnemen aan een Teams overleg aangaande de participatie 
verordening (uitvloeisel van de participatiewet) 

   
 Ingekomen stukken/mail: 

• E-mail met bijlagen Enquêteresultaten Onderhoudsplan Leefomgeving  
 
 Verslag d.d. 25 januari 2021 
 Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag van de vorige 

vergadering waarmee het definitief kan worden gemaakt. 
 
 De actielijst wordt aan het einde van de vergadering doorgenomen. In totaal 

worden 10 acties gereed gemeld, 3 acties vervallen tot nog slechts 2 acties.  
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Nadere toelichting op enkele acties: 
• 20-10-08: Er komt vooralsnog geen plastic container in Centrum West 

omdat de container in Oost veel technische problemen geeft. Er zal 
worden gewacht op een beter functionerend model container    

• 20-10-17: Bos bloemen en cadeaubon voor Corina van Leeuwen gaat van 
de actielijst af en zal door Sandra bij gelegenheid worden afgehandeld.  

• 20-12-04: Jeroen heeft kort voor de vergadering navraag gedaan bij 
Woningbouwvereniging Reeuwijk naar de uitkomst van hun bespreking 
over het schoonhouden van de daklijsten. Een reactie hierop van de WBV 
wordt nog verwacht. 

• 21-01-05: Sandra zal samen met Theo extra foto’s maken van de 
losliggende tegels in het fietspad onder de A12 door richting de 
Nieuwdorperweg. Dit om de gemeente alsnog te overtuigen van de 
urgentie hier wat aan te doen. 

• 21-01-09: Er komt geen extra glascontainer in Centrum West omdat de 
gemeente de huidige capaciteit voldoende vindt. 
 

 Informatieverstrekking Roel over groenonderhoud 
 Roel Lok is aanwezig om een nadere toelichting te geven aan het dorpsteam 

over de actuele stand van zaken rond het groenonderhoud in Reeuwijk-Brug. 
Sinds de via het dorpsteam geuite klachten medio vorig jaar is het 
onderhoudsniveau zichtbaar verbeterd. De afgesproken maatregelen hebben 
blijkbaar effect gehad. Er is een Beplantingsplan opgesteld voor West en dit 
is gedeeld met de bewoners. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het 
plan. De aannemer werkt nu meer gericht op beeldkwaliteit dan voorheen 
volgens vaste onderhoudsschema’s. De achterstanden in het groenonderhoud 
zijn hierdoor ingelopen. In het najaar zal weer nieuwe beplanting worden 
aangebracht daar waar straten recent zijn opgehoogd.  
Ook René is van mening dat het groenonderhoud zichtbaar is verbeterd. 
Daarbij signaleert hij nog wel problemen in de communicatie met bewoners. 
Deze is niet altijd even begrijpelijk voor de gemiddelde burger. Ook is het 
misgegaan met het vervangen van Lindebomen in het plan voor de 
Bernadottestraat. Volgens afspraak komen hier geen linden terug en die 
staan nu wel in het plan. Verder is niet overal het gras in de perken 
voldoende verwijderd. Roel laat weten dat deze laatste plekken nog zullen 
worden aangepakt. 
Een aanbeveling van het dorpsteam is om de communicatie over de aanpak 
van het groen te combineren met de communicatie over de uitvoering van 
het straatwerk.  
Eke vraagt Roel of er al iets is gedaan met het idee van het dorpsteam om de 
Elzen die verwijderd moeten worden bij de herinrichting van de Raadhuisweg 
met kluit en al te verplaatsen naar de wijken. Roel laat weten dat dit idee 
serieus is opgepakt door de afdeling Groenbeheer. Men denkt dat dit een 
haalbaar idee is. 
Roel ligt de stand van zaken toe omtrent de besluitvorming en participatie 
voor de overslag en loswal. Barbara heeft hiervoor ook stukken toegezonden. 
Duidelijk is dat de voorzieningen er moeten komen om de poortjes dicht te 
kunnen zetten en hiermee het plassengebied van zwaar verkeer te ontlasten. 
Bekend is ook dat het in de afgelopen jaren lastig is gebleken om een locatie 
te vinden waar geen weerstand tegen is. Dit laatste wordt nu ook niet 
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uitgesloten, maar er wordt veel energie in gestoken om met omwonenden 
tijdig het gesprek aan te gaan en ze mee te laten denken over het ontwerp 
en de manier waarop de plek gebruikt wordt. De locatie wordt door het 
college, na consultatie van de commissie ruimte op 7 april vastgesteld. Het 
wijkteam geeft aan de problematiek te herkennen en begrijpt de aanpak. De 
grove planning is dat uiterlijk in september 2021 de overslag op Zoutman 
wordt gemaakt, waarbij aansluitend er een laatste inwonersavond zal zijn 
over gebruik en dan de poortjes dicht zullen gaan. De afronding van het 
project loswal is vooral afhankelijk van de procedures die moeten worden 
doorlopen (o.a. bestemmingsplanwijziging). 
Wijkteam vraagt of de gemeente de inwoners in het plassengebied tegemoet 
komt voor extra kosten voor vervoer. Roel geeft aan dat dit niet het geval is. 
De transport beperkingen in dit gebied zijn niet nieuw; dit is inherent aan de 
plek waar men woont. Wat betreft de loswal wordt aandacht gevraagd voor 
de inpassing in relatie tot het kruisen van het fietspad. Roel geeft aan dat dit 
onderdeel zeker de aandacht heeft in de verdere uitwerking. Contactpersoon 
voor het vervolg is Barbara Wortman. 

 
Bestemmingsplan Plassengebied, bouwplannen Oostsloot 
 Eke en Alexander hebben een vergadering bijgewoond aangaande een brief 
waarin eigenaren hun percelen in het Oostsloot gebied bij de gemeente onder 
aandacht brengen als potentiele woningbouwlocatie. Ondertussen heeft de 
gemeente naar aanleiding van de vele vragen hierover van bewoners 
duidelijk gecommuniceerd dat zij bouwplannen in dit gebied niet ziet zitten. 
Het past niet in het huidige beleid van de gemeente en de natuurbestemming 
van het gebied. Ook wordt er onvoldoende draagvlak verwacht van bewoners 
voor bebouwing in dit gebied. Een en ander is ondertussen ook besproken in 
de Commissie Ruimte. Hiermee lijkt de paniek voldoende uit de lucht te zijn 
en de rust onder de omwonenden te zijn teruggekeerd 
Alexander laat weten dat hij samen met Dorpsteam Sluipwijk/Plassengebied 
een brief gaat opstellen richting de gemeente over het Oostsloot gebied. 
Graag zou hij zien dat alle actief betrokken bewoners zich verenigen achter 
de inhoud van deze brief. Het streven is om de bestemming van Oostsloot als 
natuurgebied te laten bevestigen door de gemeente en verder te versterken. 
Voor een deel van het gebied is al een beheerplan in werking.  
 
Voortgang Werkgroepen 
 
Veiligheid en Verkeer 
Theo laat weten foto’s te hebben opgestuurd naar de gemeente van de 
losliggende tegels in het fietspad onder de A12 door richting de 
Nieuwdorperweg. Sandra laat weten dat de verantwoordelijke gemeente 
functionaris de foto’s onvoldoende duidelijk vindt om te bepalen of en zo ja 
welke actie nodig is. Sandra stelt voor om samen met Theo nieuwe foto’s te 
maken en deze aanvullend op te sturen met als doel de gemeente alsnog te 
kunnen overtuigen van de urgentie hier wat aan te doen. 
Op de Van Heuven Goedhartstraat zijn op verzoek van het dorpsteam 
snelheidsmetingen gedaan. De vastgestelde gemiddelde snelheden waren 40 
en 43 km/uur. Volgens de gemeente zijn dit onvoldoende hoge snelheden om 
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extra verkeersmaatregelen te treffen. Opgemerkt wordt dat de snelheid van 
de vele scooters in deze straat niet is gemeten en dat deze juist zo hard 
rijden. Voorgesteld wordt om de gemeente afdeling Economie hierover te 
laten praten met de eigenaar van de pizzeria aan het Westplein die zijn 
bezorgers op scooters langs deze route laat rijden.    

 
Duurzaamheid 
Walter laat weten dat er in de afgelopen periode geen bijeenkomsten zijn 
geweest rond het thema Duurzaamheid. Wel zijn er uitgewerkte resultaten 
gepresenteerd van eerdere bijeenkomsten in het kader van de Warmte 
Transitie (gas-loos maken woningen). Walter zal dit rapport gaan bespreken 
met Jaco en Jeroen.  
 
Sociaal Domein 
Gerda wijst op de negatieve impact van Corona op het aantal activiteiten in 
het sociaal domein. Er zijn nog maar heel weinig activiteiten aan de gang. 
Het Huis van Alles is gesloten en dat betekent een aanzienlijke beperking van 
de mogelijkheden. Deelnemen namens het dorpsteam aan de WMO-raad blijft 
belangrijk als signaalfunctie. Ook zou kunnen worden gekeken naar 
mogelijkheden tot het versterken en benutten van netwerken tussen 
bewoners.   
 
Openbare Ruimte 
De reparatie in de ‘s Gravenbroekseweg zal gepaard gaan met 
omleidingsroutes over de Dunantlaan en Treebord. Het asfalt van de 
Dunantlaan is op sommige plekken in zeer slechte staat. Eke heeft dit gemeld 
bij de gemeente. 
Tijdens een recente wandeling in het Maxima-park in Vleuten viel het Eke op 
dat zoveel mensen bezig waren met opschoon werkzaamheden. Het bleek om 
de Nationale Opschoon Dag te gaan. Helaas is in Reeuwijk-Brug over deze 
dag minder effectief gecommuniceerd dan in voorgaande jaren waardoor het 
aantal deelnemers dit jaar gering was. Opschoonacties kunnen een goede 
gelegenheid bieden voor de leden van het dorpsteam om de wijken in te 
trekken en met bewoners te praten. 
Jaco vraagt wat de gemeente doet met de Enquêteresultaten 
Onderhoudsplan Leefomgeving. Nathalie zal dit navragen binnen de 
gemeente en hierover terugkoppelen aan het dorpsteam. 
 
Communicatie 

 Eke laat weten dat Anne Marie Visser bezig is met het opzetten van een 
nieuwe TV zender, geheten Groenehart.nl. Wellicht biedt dit kansen voor 
bredere communicatie over ontwikkelingen in de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk.   

 Eke zal de komende periode aandacht besteden aan de maandelijkse columns 
namens het dorpsteam in Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. 
 
Dorpsvisie 

 Volgens Alexander is er in de afgelopen periode relatief weinig aandacht 
besteed aan de verdere ontwikkeling van de dorpsvisie. Er moet met de 
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gemeente worden gesproken over hoe hiermee verder te gaan. De 
terugkoppeling naar bewoners en stakeholders moet ook nog worden 
opgepakt en vormgegeven. De gemeente is zelf intussen bezig met een visie 
op de thema’s dorpen, landschap en samenleving. Hier valt wellicht synergie 
te bereiken.  
Alexander zal in de eerstkomende dorpsteam vergadering zijn inhoudelijke 
presentatie geven over de actuele stand van zaken van de dorpsvisie.   
 
Rondvraag 
• Jeroen vraagt of het dorpsteam zich moet bezighouden met de 

ontwikkelingen rond nieuwbouwlocatie Elfhoeven. Vastgesteld wordt dat 
er hier te veel belangen door elkaar spelen die het moeilijk maken voor 
het dorpsteam om bij dit project van betekenis te kunnen zijn.  

• Sandra heeft vastgesteld dat er eindelijk opvolging is gegeven aan de 
wens van de Goudse Reddingsbrigade om nieuw zand aan te brengen op 
het strandje van het Reeuwijkse Hout. Hierdoor zal het water naar 
verwachting binnenkort minder troebel zijn en dat is vooral goed nieuws 
voor de duikclub. De Groenalliantie werkt zichtbaar aan de verdere 
verbetering van de recreatieve functie van het Reeuwijkse Hout.  

• Op verzoek van Sandra zal Jaco een aantal secretariële taken van haar 
overnemen bij het dorpsteam. Jaco zal hierover afstemmen met Sandra. 

• Alexander wijst nadrukkelijk op het belang van bewonersparticipatie bij 
het opstellen van de brief namens het dorpsteam aan de gemeente over 
het continueren en versterken van de natuurbestemming van het 
Oostsloot gebied. Hij zal hiertoe met instemming van het dorpsteam 
Marjolein vragen haar medewerking te verlenen. De nieuwe 
Omgevingswet ziet Alexander nog wel als een bedreiging wanneer het 
straks makkelijker zou worden voor belanghebbenden een verzoek in te 
dienen tot bestemmingswijzigingen.  

• René stelt tevreden vast “klokkenluider” te zijn geweest van de Oostsloot 
bouwplannen en dat deze plannen nu lijken te worden tegengehouden. 
Verder meldt René persoonlijk met Roel te hebben gesproken over zijn 
frustraties omtrent de gang van zaken rond het groenonderhoud vorig 
jaar. Daarnaast wijst René de werkgroep Duurzaamheid op zijn slechte 
ervaringen met de firma Zelfstroom bij de afhandeling van zijn verzoek 
om advies bij de plaatsing van zonnepanelen op het dak van zijn huis. Dit 
terwijl de gemeente deze firma vorig jaar nog heeft aangeprezen als 
leverancier van zonnepanelen.  

• Jaco is bereid om een opschoonactie door het dorpsteam te organiseren. 
Dit is namelijk een goede mogelijkheid om als dorpsteam zichtbaar in de 
wijken aanwezig te kunnen zijn en met bewoners te praten.   

 
Afsluiting 
Eke sluit de vergadering. De eerstvolgende bijeenkomst van het dorpsteam is 
gepland op 10 mei 2021. 
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Actielijst 
Actienr. Omschrijving Door Status 
20-10-02 Contract met groenaannemer aanscherpen (o.a. onderhoudsfrequentie) RLO Gereed 

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

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

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

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

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

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

    

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

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

Gem. Vervallen 

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

JST Gereed 

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

    

21-01-01 Nadere toelichting vragen aan Roel over actuele status projecten in 
dynamische overzicht Reeuwijk-Brug 

EKE Gepland 

21-01-02 Concrete (re)actie van de gemeente m.b.t. het adopteren van groen achter 
het Huis van Alles 

TLA Gereed 

21-01-03 Over drie weken informeren bij de WBV over uitkomst bespreking voorstel 
schoonmaken/opfrissen daklijsten Rietgorsflats 

JST Loopt 

21-01-04 Optie voorleggen van herplanting in plaats van kappen van de bestaande 
Elzen langs Raadhuisweg / Zoutmansweg 

Gem. Loopt 

21-01-05 Navraag doen naar status afhandeling klacht over losliggende tegels in 
fietspad onder de A12 door richting de Nieuwdorperweg 

SGR Loopt 

21-01-06 Navraag doen bij BOA over handhaven snelheid verkeer op Van Heuven 
Goedhartstraat 

SGR Gepland 

21-01-07 Ontvangen informatie van de Energie Coöperatie Bodegraven-Reeuwijk en 
doorsturen naar de werkgroep Duurzaamheid.  

GNE Gereed 

21-01-08 Uitnodiging doorsturen naar leden dorpteams voor bespreken van thema’s 
Dorpen, Landschap en Samenwerking  

GVH Gereed 

21-01-09 Navraag doen binnen gemeente over mogelijkheid plaatsing extra 
glascontainer op het Westplein 

SGR Gereed 

21-01-10 Navraag doen bij Roel over het beheerplan en maairegime voor komend 

seizoen. 
SGR Gereed 

    

21-03-01 samen met Theo extra foto’s maken van de losliggende tegels in het 
fietspad onder de A12 

SGR Gepland 

21-03-02 Laatste perken overwoekerd met gras aanpakken Gem. Gepland 

21-03-03 communicatie over aanpak groen combineren communicatie over uitvoering 
straatwerk. 

Gem. Gepland 

21-03-04 samen met buurtverenging Sluipwijk een brief gaat opstellen richting de 
gemeente over het Oostsloot gebied 

AKN Gepland 

21-03-05 praten met eigenaar pizzeria aan Westplein over bezorgers op scooters met 
hoge snelheden 

Gem. Gepland 
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21-03-06 Overleg plannen om het rapport over enquêteresultaten Warmtetransitie te 
bespreken in de Werkgroep Duurzaamheid 

WBA Gepland 

21-03-07 Aan dorpsteam terugkoppelen wat de gemeente gaat doen met de 
Enquêteresultaten Onderhoudsplan Leefomgeving. 

Gem. Gepland 

21-03-08 Aandacht besteden aan de maandelijkse columns namens het dorpsteam in 
Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 

EKE Gepland 

21-03-09 Inhoudelijke presentatie aan dorpsteam leden voorbereiden over de actuele 
stand van zaken van de dorpsvisie 

AKN Gepland 

21-03-10 Afstemmen met Sandra voor het overnemen van een aantal secretariële 
taken bij het dorpsteam.  

JQU Gepland 

21-03-11 Marjolein vragen mee te werken aan de brief aan de gemeente over het 
Oostsloot gebied 

AKN Gepland 

21-03-12 Opschoonactie(s) door de leden het dorpsteam organiseren JQU Gepland 

    

 


