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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; Ged. aanwezig: Barbara Wortman, Elmar van 
Bijsterveld (gem. B-R). 
 

Notulist  Afwezig   
Jaco van der Quast  Johan Buurman 

Datum  Ons kenmerk    
26 januari 2021  Verslag d.d. 25-01-2021 

K.c.     
Archief,   

Onderwerp     
MS Teams vergadering d.d. 25 januari 2021, aanvang 20.00 uur 

 VERSLAG   
 

Opening 
Eke opent de vergadering en heet een ieder vanachter zijn/haar beeldscherm 
welkom.    

 
 Ingekomen stukken/mail: 

• Dynamisch overzicht / Uitvoeringsprogramma Reeuwijk-Brug van Roel. 
Dit projectenoverzicht wordt door het dorpsteam zeer op prijs gesteld 
maar vraagt wel om nadere toelichting aangaande de actuele status van 
de afzonderlijke activiteiten. Sandra zal dit aan Roel terugkoppelen en 
hem uitnodigen voor een volgende vergadering. 

• Financieel verslag 2020 van Walter Baars. De inkomsten vorig jaar lagen 
bijna k€ 1,5 hoger dan de uitgaven. Het dorpsteam heeft hierdoor nu 
circa k€ 4,- in kas. Jeroen vraagt of hij dit jaar wederom de medewerkers 
van aannemer Bunnik af en toe mag trakteren namens het dorpsteam, 
budget € 50,- per keer. Afgesproken wordt om de frequentie van de 
traktaties terug te brengen naar om de 6 à 7 weken en indien mogelijk 
gekoppeld aan het bereiken van doelen.  

 
 Verslag d.d. 15 december 2020 
 Jaco merkt op dat het verslag zeer kort voorafgaand aan de vergadering is 

gedistribueerd onder de leden van het dorpsteam. Sandra laat weten dat dit 
te maken had met drukte door ICT problemen op haar werk. Afgesproken 
wordt dat Jaco het concept verslag voortaan zelf zal distribueren direct nadat 
het door hem is afgerond.  
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 5 acties gereed gemeld, 4 lopende acties kunnen worden 
gecombineerd tot nog slechts 2 acties. Nadere toelichting op enkele acties: 
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• 20-06-06: De groencontainer is geplaatst maar er is nog geen extra 
container voor plastic bijgekomen. Voor de plastic container loopt ook 
actie 20-10-08 zodat deze actie kan worden afgesloten.   

• 20-12-02: Theo heeft in december met iemand van de gemeente 
(waarschijnlijk Geert Hamstra) e.a. vastgelegd in een formulier voor het 
adopteren van groen achter het Huis van Alles. Theo heeft hierna niets 
meer vernomen van de gemeente. De (re)actie van de gemeente op zijn 
voorstel groen te adopteren zal worden opgevolgd. 

• 20-12-04: Jeroen heeft navraag gedaan bij Woningbouwvereniging 
Reeuwijk over het schoonmaken van de daklijsten van de Rietgorsflats. 
De WBV heeft hem toegezegd dat dit punt op de agenda wordt gezet van 
de eerstkomende vergadering. Of de bespreking iets heeft opgeleverd is 
vooralsnog niet bekend. Over drie weken zal Jeroen informeren bij de 
WBV naar de uitkomst van hun bespreking van dit onderwerp.  
 

 Presentatie herinrichting Raadhuisweg / Zoutmansweg 
 Barbara Wortman is samen met Elmar van Bijsterveld namens de gemeente 

present om de actuele status van dit project aan het dorpsteam toe te 
lichten. Het voorlopig ontwerp van de nieuwe inrichting van de 
Raadhuisweg/Zoutmansweg is op 14 juli 2020 door de gemeenteraad 
goedgekeurd. Vanuit bewoners en omwonenden zijn veel opmerkingen 
gemaakt over de verkeersveiligheid voor fietsers na de herinrichting. Het Pad 
van Alles blijft gehandhaafd. Er is door de bewoners inmiddels een keuze 
gemaakt voor het nieuw te plaatsen type lantaarnpaal en de nieuw te planten 
boomsoorten. Veel van de huidige bomen moeten worden gekapt wegens te 
weinig ruimte om verder te groeien, met name in de tussenberm tussen weg 
en fietspad. Opgemerkt wordt door het dorpsteam dat de Elzen mogelijk 
goed kunnen worden verplant naar geschikte locaties in buurten van 
Reeuwijk-Brug West. Dit idee wordt meegenomen door de gemeente. 
Bestaande verkeersinstallaties worden op verzoek van bewoners 
gehandhaafd hoewel deze eigenlijk niet passen in een 30 km weginrichting. 
Voorgesteld wordt om in eerste instantie de lichten op oranje knipperen te 
zetten en te kijken hoe dat werkt. Er worden zorgen geuit over een 
voldoende verkeersveilige aansluiting op de Raadhuisweg van de fietsersbrug 
over de Breevaart naar de scholen (Meentweide). Aan het einde van de brug 
zijn nu kant- en oprijvoorzieningen aangebracht die volgens het dorpsteam 
niet zomaar kunnen worden verwijderd. Door de gemeente wordt toegezegd 
dat de 30 km zone zal worden gehandhaafd met verkeerscontroles, boetes en 
flitspalen. Het voorkomen van geluidshinder door klinkerbestrating vraagt om 
speciale aandacht. Langs de Breevaart komen vijf verblijfplekken die met 
inspraak van direct omwonenden nog worden vormgegeven. Voor de 
verblijfsplek ter hoogte van het oude raadhuis wordt deskundigen om advies 
gevraagd met als doel deze plek een historisch karakter te geven. De 
verblijfsplekken zullen op deze wijze een divers karakter krijgen waarbij ook 
aandacht zal zijn voor het voorkomen van overlast door de gebruikers ervan 
voor direct omwonenden.  
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de technische voorbereiding van 
het project teneinde dit vanaf half april te kunnen gaan aanbesteden. Het 
beschikbaar gestelde budget lijkt toereikend. Gestreefd wordt naar start 
uitvoering medio juli. De aannemer zal worden gevraagd om in de 
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bouwvakvakantie door te werken met als doel verkeersoverlast zoveel 
mogelijk te beperken. Er zullen omleidingsroutes komen voor het 
bestemmingsverkeer. Barbara sluit haar presentatie af met de opmerking dat 
resterende vragen van het dorpsteam altijd welkom zijn, wel graag per e-
mail. 
 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om Elmar te vragen naar de 
toekomstige parkeerplaatsen in de nieuw in te richten Douwes Dekkerstraat. 
Bewoners hebben gevraagd of het huidige aantal plekken kan worden 
gehandhaafd. Elmar laat weten dat de wethouder recent heeft ingestemd met 
het verzoek van de bewoners. Ook de vraag of er nieuwe bomen worden 
geplant wordt positief beantwoord. Het geplande aantal nieuw te planten 
bomen tussen de parkeervakken blijft gehandhaafd. 
 
Voortgang Werkgroepen 
 
Veiligheid en Verkeer 

 Theo laat weten dat er tot op heden helaas nog niets is gedaan met zijn 
melding van losliggende tegels in het fietspad onder de A12 richting de 
Nieuwdorperweg. Sandra zal hierover per e-mail navraag doen.  
Vorig jaar heeft de gemeente toegezegd beter de snelheid te zullen gaan 
handhaven op de Van Heuven Goedhartstraat. Theo heeft hier nog weinig 
van gemerkt. Sandra zal hierover navraag doen bij de BOA.  
Sandra heeft recent bericht ontvangen over een gesprek van bewoners aan 
de Nieuwdorperweg met de initiatiefnemers van de parallelstructuur Gouwe 
Bereikbaar. Dit onderwerp heeft vanzelfsprekend uitgebreid de aandacht van 
Dorpsteam Reeuwijk-Dorp.  
 
Duurzaamheid 
In het kader van de Warmte Transitie (gas-loos maken woningen) is op 
dinsdagavond 15 december jl. een bewonersbijeenkomst bijgewoond door  
Walter Baars. Er wordt nagedacht over een planning per wijk maar niet veel 
lijkt nog heel concreet bekend te zijn.  
Gerda heeft informatie ontvangen van de Energie Coöperatie Bodegraven-
Reeuwijk en zal deze doorsturen naar de werkgroep Duurzaamheid.  
 
Sociaal Domein 
Gerda wijst op de lopende “Denk om een ander campagne”. Verder zijn er 
weinig ontwikkelingen te melden behoudens kleine initiatieven van bewoners 
van wooncomplexen. 
 
Openbare Ruimte 

 Eke laat weten dat zij om begrijpelijke redenen de afgelopen periode weinig 
tijd aan dit onderwerp heeft kunnen besteden. De uitvoering van de 
herinrichting van Reeuwijk-Brug West is uiteraard gewoon doorgegaan. Het 
idee is om op redelijk korte termijn met Roel te praten over het beheerplan 
en het maairegime voor komend seizoen. Dit omdat er vragen zijn gesteld 
over de frequentie en wijze van onderhoud naar aanleiding van klachten van 
bewoners vorig seizoen. Sandra zal bij Roel hierover navraag doen. 
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Communicatie 

 Eke laat weten na te denken over mogelijkheden van communicatie met 
bewoners in deze tijden van Corona. Dit blijkt niet eenvoudig te zijn.  
Vanuit de gemeente is een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan 
bijeenkomsten over de thema’s dorpen, landschap en samenwerking. Deze 
uitnodiging past goed bij de werkgroep Communicatie maar ook leden buiten 
de werkgroep kunnen wat Eke betreft hieraan deelnemen. Zij zal de 
uitnodiging doorsturen naar de leden van het dorpsteam.   
 
Dorpsvisie 

 Alexander geeft een toelichting op de actuele stand van zaken met 
betrekking tot de Dorpsvisie. Er wordt momenteel gewerkt aan een ruwe 
opzet op basis van de resultaten van de bewonersenquête. Alexander laat 
verder weten dinsdag 26 januari een bijeenkomst te hebben met Dorpsteam 
Sluipwijk en de Stichting Veen met als doel in breder verband en met meer 
slagkracht richting de gemeente te kunnen optreden. Op korte termijn zullen 
de leden van het dorpsteam meer worden betrokken bij de dorpsvisie via de 
concept voorstellen.  
 
Rondvraag 
• Gerke vraagt of er een extra glascontainer kan worden geplaatst op het 

Westplein. Sandra zal dit navragen bij de gemeente.  
• Jeroen merkt op nog geen terugkoppeling te hebben ontvangen van 

woningbouw vereniging Reeuwijk over de vraag of de daklijsten van de 
Rietgorsflats beter kunnen worden schoongehouden. Over drie weken zal 
hij hierover rappelleren bij de WBV. 

• Sandra stelt voor om de eerstkomende dorpsteam vergadering van 15 
maart te verplaatsen naar 22 maart. Dit in verband met de Tweede 
Kamer verkiezingen. De aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde 
nieuwe vergaderdatum. 

 
Afsluiting 
Eke sluit de vergadering. De eerstvolgende bijeenkomst van het dorpsteam is 
gepland op 22 maart 2021. 
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Actielijst 
Actienr. Omschrijving Door Status 
20-06-06 Cyclus vragen naar actuele status nieuwe containers voor groen en plastic 

bij winkelcentrum West 
Gem. Gereed 

    

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

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 

20-10-07 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 Loopt 

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

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 Gereed 

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 

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

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

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

    

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

SGR Gepland 

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

TLA Gepland 

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

JST Gepland 

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

Gem. Gepland 

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

SGR Gepland 

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 Gepland 

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

GVH Gepland 

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

SGR Gepland 

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

seizoen. 
SGR Gepland 

    

 


