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Dorpsteamvergadering d.d. 8 november 2021 in het Huis van Alles, aanvang 20.00 uur

VERSLAG
Opening en mededelingen
Eke opent de vergadering. Walter en Gerda hebben zich afgemeld voor deze
vergadering, Alexander is zonder kennisgeving afwezig. Speciaal welkom
voor John Verberk (bewoner van het Treebord) voor inspraak over aankoop
door derden van gronden achter het Treebord en Elmar van Bijsterveld voor
een nadere toelichting op het project Herinrichting Raadhuisweg/
Zoutmansweg. Wethouder Inge van Nieuwenhuizen sluit iets later aan bij de
vergadering.
Mededelingen:
•
Het agendapunt 7 (Openbare Ruimte) wordt naar voren gehaald zodat
Elmar direct daarna de vergadering kan verlaten.
Openbare Ruimte
Elmar licht het proces toe dat tot op heden is doorlopen om te komen tot
uitvoering van het plan Herinrichting Raadhuisweg / Zoutmansweg. Nadat het
Voorlopig Ontwerp begin 2021 was goedgekeurd hebben diverse
ontwikkelingen de voortgang vertraagd. Op grond van geuite zorgen door
direct omwonenden heeft de gemeente besloten om een participatietraject te
starten voor het ontwerp van de vlonder locaties langs de Breevaart. Door de
sterk gestegen prijzen van hout en metaal moest afgelopen zomer een
versobering in het ontwerp van de vlonders worden doorgevoerd. De
aanbesteding is gesplitst naar realisatie vier vlonders en realisatie
wegontwerp. Aannemer Wallaert gaat de vlonders aanleggen en Bunnik
Groep de weg met bijbehorende infrastructuur. Op verzoek van ondernemers
in Reeuwijk-Brug is de start van de wegwerkzaamheden door Bunnik Groep
over de feestdagen heen getild. Met de aanleg van de vlonders wordt medio
november reeds gestart. Zorgvuldige en doordachte communicatie over het
project met de inwoners van Reeuwijk-Brug blijft een belangrijk
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aandachtspunt de komende periode. Met name met betrekking tot de
argumenten voor het kappen van 101 bomen en over de tijdelijke
omleidingsroutes voor het autoverkeer en openbaar vervoer. Volgens Elmar
is in het budget voldoende rekening gehouden met eventuele financiële
tegenvallers tijdens de uitvoering.
De gelegenheid wordt benut om Elmar ook vragen te stellen over andere
lopende projecten betreffende de openbare ruimte.
•
Sandra vraagt of er bij de bestelling van de jaren dertig lantaarnpalen
voor het Raadhuisweg/Zoutmansweg project rekening wordt gehouden
met extra exemplaren voor het Westplein. Deze extra aanschaf zou
eerder zijn toegezegd door de gemeente.
•
Gevraagd wordt waarom de afvalcontainer aan de Albert Schweitzerstraat
is weggehaald. Volgens Elmar is dit gedaan vanwege de gemeten
overcapaciteit aan containers in deze buurt. Mocht in de komende
periode het tegendeel worden bewezen, komt de container weer terug.
•
Gevraagd wordt of alle nieuwe bomen voor West tijdig worden geplant en
of er ook voldoende rekening wordt gehouden met inboet. Volgens Elmar
wordt het groenplan strak gevolgd. Dit betekent ook dat er geen
toestemming is gegeven voor knotwilgen aan de Bernadottestraat en
voor extra parkeerplaatsen op de hoek van de Albert Schweitzerstraat en
de Kennedysingel.
•
Gevraagd wordt waarom er geen bloembakken hangen in Reeuwijk-Brug.
Dit was in 2020 mogelijk door een bijdrage van de gemeente maar was
dit jaar afhankelijk van een financiële bijdrage van de winkeliers. In
Bodegraven heeft de BOV (Bodegraafse Ondernemersvereniging de
bloembakken zelf betaalt.
Het dorpsteam dankt Elmar voor de verstrekte informatie en het
beantwoorden van de diverse vragen van het dorpsteam over de openbare
ruimte projecten in Reeuwijk-Brug.
John Verberk krijgt als bewoner de gelegenheid om in te spreken tijdens deze
dorpsteam vergadering.
Hij vraagt waarom er in zijn ogen zo onnodig veel kostbaar drukwerk is
verspreid over de dorpsvisie. Het blijkt hier om de dorpsvisie van het
Dorpsteam Sluipwijk en het Plassengebied te gaan. De dorpsvisie van
Reeuwijk-Brug is in de vorm van een twee pagina grote advertentie in de Kijk
op Bodegraven-Reeuwijk gecommuniceerd met de dorpsinwoners.
John is met name aanwezig om zijn zorgen te uiten over het behoud van het
natuurgebied tussen het Treebord en de Reeuwijkse Plassen. De gronden hier
zijn gekocht door een partij die woningbouw zou promoten bij de gemeente.
Het dorpsteam en wethouder Inge Nieuwenhuizen laten weten dat zorgen
over bouwplannen voor dit gebied eerder hebben gespeeld en dat toen de
eindconclusie was dat het bestemmingsplan hiervoor geen ruimte biedt. Ook
is er inmiddels een initiatiefgroep actief om de huidige natuurbestemming
van het gebied verder te versterken. John laat weten met deze informatie
opgelucht huiswaarts te kunnen keren.
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Ingekomen stukken/e-mails:
•

Hiervoor wordt gezien de tijd verwezen naar de overzichtstabel in de
bijlage van de agenda voor deze vergadering.

Verslag vorige vergadering d.d. 13 september 2021
Opmerkingen:
•
In het verslag staat nog de datum van de voorgaande vergadering, te
weten 12-07-2021. Dit zal worden gecorrigeerd
De actielijst wordt door Jaco geactualiseerd aan de hand van zijn
vaststellingen tijdens de vergadering. Tevens zullen alle acties die reeds de
status gereed hadden uit de lijst worden verwijderd.
Nadere toelichting op enkele acties:
•
21-05-01: Een etentje met het dorpsteam ter gelegenheid van het
afscheid van René als voorzitter lijkt gezien de Corona beperkingen niet
meer haalbaar dit jaar. Eke en Sandra zullen zorgen voor een alternatief
cadeau.
•
21-07-12: Sandra meldt dat de visitekaartjes voor het dorpsteam gereed
zijn en na de vergadering zullen worden uitgedeeld aan geïnteresseerden.
Veiligheid en verkeer
De eerste maatregelen aan de Mesdagstraat naar aanleiding van het gesprek
van de bewoners met verkeerskundige Sander van Oosterhout en wethouder
Inge Nieuwenhuizen lijken zich nu voor de direct omwonenden te gaan
manifesteren. Voor het dorpsteam is deze zaak afgesloten.
Ondanks een eerdere terugkoppeling vanuit de gemeente dat men geen nut
zag in het probleem met losliggende tegels onder het A12 viaduct, blijkt er
ondertussen toch een verbetering in het straatwerk te zijn doorgevoerd.
Onduidelijk is waarom hier alsnog actie is ondernomen maar uiteraard is het
dorpsteam blij dat de situatie ter plaatse nu veiliger is geworden.
De afspraak met de gemeente om gezien het probleem van ogenschijnlijk te
hard rijdende scooters op de Van Heuven Goedhartstraat te gaan zorgen voor
een tijdelijke snelheidssignalering (“smiley bord”) is inmiddels nagekomen
maar het bord staat helaas niet op de hiervoor meeste geschikte plek.
Sandra zal doorgeven waar men dit bord het beste kan plaatsen.
Er gaan geruchten de ronde dat de westzijde van de Koningin
Wilhelminastraat ook eenrichtingsverkeer gaat worden. De gemeente zal
hierover duidelijkheid verschaffen aan het dorpsteam.
Duurzaamheid
Jeroen heeft navraag gedaan bij WBV Reeuwijk naar hun duurzaamheid
strategie. Alle nieuwbouw woningen worden nu nagenoeg energieneutraal
gebouwd. Het gehele woningbestand moet in 2022 tenminste energielabel B
hebben. Vanaf 2023 moet het woningbestand gemiddeld gezien energielabel
A++ hebben.

Pagina 3 van 7

Dorpsteam Reeuwijk-Brug

Verslag d.d. 08-11-2021

Jeroen heeft vernomen dat bewoners van de Hoevenbuurt in Gouda bezig zijn
met een actie richting Rijkswaterstaat om het geluidscherm langs de A12 te
laten verhogen. Nathalie meldt dat dorpsteam Reeuwijk-Dorp hierover
vragen heeft gesteld aan de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) omdat
men vreest dat verhogen van het geluidsscherm juist tot extra
geluidsoverlast leidt in hun dorp. Jeroen zal als vertegenwoordiger van
dorpsteam Reeuwijk-Brug de presentatie van het ODMH in Reeuwijk-Dorp
gaan bijwonen op 9 december a.s. Mocht daarna nog behoefte zijn aan meer
toelichting in ons eigen Dorpsteam dan is het wellicht mogelijk om de ODMH
uit te nodigen voor een presentatie tijdens onze eerstkomende vergadering.
Met betrekking tot het plaatsen van openbare laadpalen is vastgesteld dat dit
uitsluitend geschiedt op verzoek van bewoners met een e-auto die geen
laadmogelijkheid op eigen terrein hebben.
Sociaal Domein
Gerda is helaas deze vergadering niet aanwezig om de eerder door haar
aangekondigde onderwerpen in te kunnen brengen.
Eke meldt dat er de afgelopen periode weer nadere stappen zijn genomen om
te komen tot een mooi graffiti kunstwerk onder het viaduct van de A12 bij de
Oud Reeuwijkseweg. De uitvoering van dit plan zal naar verwachting ergens
in 2022 plaatsvinden. Binnenkort zal in samenwerking met de ZON gezocht
worden naar jongeren die er onder leiding van kunstenaars aan willen
werken. Eke laat de “oproepflyer” hiertoe zien.
WBV Reeuwijk-Brug heeft ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan een
foodtruck feestje georganiseerd. Alleen de huurders waren hiervoor
uitgenodigd, niet het dorpsteam. Theo laat weten dankbaar gebruik te
hebben gemaakt van het bezoek van de foodtruck aan zijn buurt.
Het dorpsteam heeft dringend behoefte aan nieuwe leden. Gebruik maken
van de mogelijkheid van een verplaatsbare vrijwilligersvacaturemuur lijkt
hiertoe een goede mogelijkheid. Eke zal hiervoor contact opnemen met SAM.
Communicatie
Eke, Jaco, Sandra en Gerda hebben het dorpsteam vertegenwoordigd tijdens
Burendag 2021. Met name dankzij de goede aanloop voor het mobiele afval
brengstation kon met diverse bewoners worden gesproken over onze
dorpsvisie en diverse meningen worden aangehoord over ons dorp.
Eke wijst de dorpsteamleden er op dat met Burendag en onze recente
presentatie in de Raad het project Dorpsvisie niet is afgerond. Het is nu zaak
om daadwerkelijk doelen te gaan realiseren in lijn met deze visie. Eke vraagt
daarom een ieder goed na te denken over concrete doelen die zouden
kunnen worden opgenomen in een uitvoeringsplan voor de komende jaren.
Zij deelt hiervoor de toelichting op de visie-flyer uit aan de aanwezigen.
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Projecten
De herinrichtingsplannen voor de Notaris d’Aumerielaan zijn in de maak en
ondertussen al drie keer op informatieavonden besproken met omwonenden.
Het dorpsteam wil in het vervolg graag mede uitgenodigd worden voor de
komende bijeenkomsten. Realisatie van de plannen wordt niet eerder
verwacht dan na de bouw van het nieuwe restaurant en de woningen aan het
eind van de laan langs de Elfhoevenplas.
Rondvraag
•
Sandra vraagt welk doel de recent gelegde rijplaten hebben bij de
rotonde langs de A12. Dit zou te maken hebben met de aanleg van een
nieuwe waterleiding. Verder vraagt zij naar de actuele status van de
nieuw aan te leggen loswal langs de Breevaart. Volgens Inge is de
werkgroep Verkeer nog bezig met het beoordelen van het voorlopige
ontwerp.
•
Nathalie legt uit waarom twee acties uit de vorige vergadering nog niet
zijn uitgevoerd. Hiervoor is namelijk nog nadere informatie nodig van het
dorpsteam; Gerke zal doorgeven hoeveel bordjes “uitgezonderd fietsers”
waar precies nodig zijn, Sandra zal aan Karin doorgeven waar het “smiley
bord” aan de Van Heuven Goedhartstraat het beste kan worden
geplaatst.
Nathalie vraagt aandacht voor het aanstaande vertrek van Walter bij het

•

•

dorpsteam, zijn rol als penningmeester moet nog worden overgedragen.
Jaco zal deze rol op zich nemen totdat hiervoor een geschikte nieuwe
vrijwilliger is gevonden.
Gerke vraagt of het een probleem is dat een bewoner haar kenteken
heeft afgeplakt onder het invalidenbord bij haar parkeerplaats. Dit is
geen probleem voor het dorpsteam om op te pakken. Verder vraagt
Gerke of de Kennedysingel klinkers of asfalt krijgt na de herinrichting. De
gemeente zal het dorpsteam hierover nadere informatie verschaffen.
Theo vraagt waarom er door inwoners van Reeuwijk € 5,31 betaald moet
worden voor het afleveren van grofvuil bij het afvalbrengstation in
Bodegraven. In Gouda wordt er volgens hem niets in rekening gebracht.
Gelukkig heeft de gemeente besloten om met ingang van begin volgend
jaar voorgenoemde kosten niet meer in rekening te brengen.

Afsluiting
Eke dankt met het aanbieden van een “Reeuwijks Turfje” wethouder Inge
Nieuwenhuizen voor de goede samenwerking in de afgelopen periode. Zij
vertrekt begin volgend jaar voor een nieuwe functie naar gemeente De
Wolden in Drenthe . De wethouder laat weten dat zij de samenwerking ook
als zeer positief heeft ervaren, hiermee zijn goede resultaten bereikt.
Sandra zal zorgen voor een vergaderschema 2022. De eerste
dorpsteamvergadering moet bij voorkeur vóór de gemeenteraadsverkiezingen
gepland worden. De maandagavond blijkt voor iedereen nog steeds de meest
geschikte avond te zijn om te vergaderen. Eke sluit de vergadering.
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Actielijst
Actienr.

Omschrijving

Door

Status

21-03-06

Overleg plannen om het rapport over enquêteresultaten Warmtetransitie te

WBA

Gepland

bespreken in de Werkgroep Duurzaamheid
21-05-01

Eke zal nog met een voorstel komen voor een passend afscheid van René

EVH

Loopt

21-05-08

Contact opnemen met Bestuur WMO of een bepaalde bijdrage vanuit het

GNE

Gepland

GNE

Gepland

dorpsteam gewenst is.
21-05-09

Nagaan of dorpsteam kan participeren met voorgenomen Zonnebloem actie
voor het tegengaan van vereenzaming onder ouderen

21-07-02

Pasfoto naar Jaco sturen voor in de presentatie Dorpsvisie Reeuwijk-Brug

Leden

Gereed

21-07-05

Zorgen voor tijdelijke snelheidssignalering op Van Heuven Goedhartstraat

Gem.

Gereed

21-07-06

Informeren wanneer de “uitgezonderd fietsers” bordjes onder de

Gem.

Loopt

Gem.

Gereed

EVH

Gepland

SGR

Gereed

Leden

Gereed

EVH

Gereed

SGR

Gereed

eenrichting verkeersborden worden geplaatst op o.a. de Dorus Rijkerstraat
21-07-08

Informeren of gemeente extra parkeerplaatsen wil/kan realiseren op de
hoek van de Albert Schweitzerstraat.

21-07-11

Annemarie Visser van EditieGroeneHart.nl uitnodigen om zich voor te
stellen aan dorpsteam Reeuwijk-Brug.

21-07-12

Visitekaartjes dorpsteam Reeuwijk-Brug laten drukken en mogelijk ook
hesjes bestellen voor de Burendag 2021

21-09-01

Voor 15 september 2021 reageren op de concept Visie van dorpsteam
Reeuwijk-Brug

21-09-02

Contact opnemen met de Griffie voor een afspraak over het presenteren
van de visie van Dorpsteam Reeuwijk-Brug in de gemeenteraad

21-09-03

Navraag doen binnen de gemeente of het plaatsen van openbare laadpalen
altijd gebeurd op verzoek van bewoners die hiervan gebruik willen maken

21-09-04

Terugkoppeling aan CDA over input dorpsteam voor verkiezingsprogramma

JQU

Gereed

21-09-05

Definitieve versie van Visie Dorpsteam Reeuwijk-Brug verzenden naar alle

JQU

Gereed

SGR

Vervalt

politieke partijen binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
21-09-06

Datum prikken voor een etentje met het dorpsteam ter gelegenheid van
het afscheid van René als voorzitter

21-09-07

Navraag doen bij Ron Sluis over staat van onderhoud Lucassenbrug

JQU

Gereed

21-09-08

Bijdrage leveren aan de voorbereidende acties voor Burendag 2021

Allen

Gereed

21-09-09

Zoeken naar een geschikte kandidaat opvolger van Walter als

Allen

Loopt

Penningmeester van het Dorpsteam
21-09-10

Slechte onderhoud groenbakken Westplein aankaarten bij de gemeente

SGR

Gepland

21-11-01

Bij bestelling jaren dertig lantaarnpalen voor Raadhuisweg/Zoutmansweg

Gem.

Gepland

SGR

Gepland

Gem.

Gepland

rekening houden met extra exemplaren voor het Westplein.
21-11-02

Meest geschikte plek voor “Smiley Bord” langs Van Heuven Goedhartstraat
doorgeven aan Karin

21-11-03

Dorpsteam informeren over wel of niet eenrichtingsverkeer voor de
westzijde van de Koningin Wilhelminastraat
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21-11-04

Presentatie over geluidsscherm door ODMH in Reeuwijk-Dorp bijwonen.

Jeroen

Gepland

21-11-05

Verplaatsbare vrijwilligersvacaturemuur voor HvA aanvragen bij SAM

Eke

Gepland
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21-11-06

Concrete doelen bedenken voor Uitvoeringsplan Visie 2030

Allen

Gepland

21-11-07

Dorpsteam informeren over data bewonersavonden herinrichting Notaris

Gem.

Gepland

Gerke

Gepland

Gem.

Gepland

SGR

Gepland

d’Aumerielaan
21-11-08

Aan gemeente doorgeven hoeveel en waar precies de “uitgezonderd
fietsers” bordjes onder de eenrichting verkeersborden moeten worden
geplaatst, zoals o.a. bij de Dorus Rijkerstraat

21-11-09

Dorpsteam informeren welke bestrating de Kennedysingel krijgt na de
herinrichting; klinkers of zoals nu asfalt

21-11-10

Met een voorstel komen voor een vergaderschema 2022, inclusief
reserveringen HvA
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