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     Verslag van  Aanwezig   

Dorpsteam Reeuwijk-Brug  Eke Vos-Heikens (voorzitter); Gerda Nederhoff; Sandra van 

Grieken; Theo Lamers; Gerke Mulder; Jeroen Struijs; Jaco 

van der Quast; Johan Buurman; Theo Lamers 

Ged. aanwezig: Burgemeester Christiaan van der Kamp; 

Wijkagent Martin Oost (gem. B-R). 

 

Notulist  Afwezig   

Jaco van der Quast  Alexander Knibbelear; Walter Baars 

Datum  Ons kenmerk    

12 mei 2021  Verslag d.d. 10-05-2021 

K.c.     

Archief,   

Onderwerp     

MS Teams vergadering d.d. 10 mei 2021, aanvang 20.00 uur 

 VERSLAG 
  

 

Opening en mededelingen 

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

welkom. Alexander en Walter hebben zich afgemeld voor deze vergadering. 

 

Mededelingen:  

• Burgemeester Van der Kamp en wijkagent Martin Oost zullen om 20.30 

uur aanschuiven bij dit overleg. 

• De opzet van de agenda is gewijzigd. Nieuw is dat voortaan in een 

overzichtstabel zal worden verwezen naar alle binnengekomen stukken, 

waarbij wordt gemarkeerd welke stukken zullen worden besproken 

tijdens de vergadering. 

• René heeft Eke laten weten dat hij definitief wil stoppen als voorzitter van 

ons dorpsteam. Voor René was de herinrichting van Reeuwijk-Brug West 

een belangrijke motivator voor zijn deelname aan het dorpsteam, dit 

project staat nu goed op de rails. Eke zal nog met een voorstel komen 

voor een passend afscheid.  

 

 Ingekomen stukken/e-mails: 

• Zie de overzichtstabel in de bijlage van de agenda voor deze vergadering.  

 

 Verslag d.d. 22 maart 2021 

 Opmerkingen: 

• Johan staat vermeld in zowel de lijst aanwezigen als afwezigen, dit zal 

worden gecorrigeerd naar uitsluitend in de lijst afwezigen. 

• Theo meldt dat het niet uitsluitend de scooters van de pizzeria zijn die 

regelmatig te hard rijden door de Van Heuven Goedhartstraat. Jaco laat 

weten dat in het verslag staat dat over dit issue gesproken zou gaan 

worden met de eigenaar van de pizzeria. Voor de scooters/bezorgers van 

overige bedrijven zal een andere aanpak moeten worden bedacht.    
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 De actielijst wordt doorgenomen. In totaal worden 10 acties gereed gemeld.  

 

Nadere toelichting op enkele acties: 

• 20-12-05: Alexander heeft Eke laten weten voorlopig geen energie meer 

te steken in de dorpsvisie Reeuwijk-Brug. Hij is teleurgesteld in diverse 

contacten hierover met de gemeente.   

• 21-01-01: zie actiepunt 20-12-05.  

• 21-01-05: Sandra heeft samen met Theo extra foto’s gemaakt van de 

losliggende tegels in het fietspad onder de A12 door richting de 

Nieuwdorperweg. De gemeente heeft helaas nog niets aan deze onveilige 

situatie verbeterd. 

• 21-03-09: Het team beheer openbare ruimte is nog bezig met het maken 

van het onderhoudsplan voor de leefomgeving 2022-2025. 

Besluitvorming hierover zal plaatsvinden in juni. 

• 21-03-12: Jaco heeft zoals afgesproken een schoonmaakactie voorbereid. 

Er blijken vooralsnog te weinig vrijwilligers te zijn om deze actie door te 

laten gaan. Andere acties lijken bovendien kansrijker om het dorpsteam 

zichtbaarder te maken voor de inwoners van Reeuwijk-Brug. Deze acties 

krijgen daarom nu prioriteit. 
 

 Veiligheid en verkeer 

 Burgemeester Christiaan van der Kamp en wijkagent Martin Oost zijn 

speciaal aanwezig om over dit onderwerp mee te praten. De burgemeester 

benadrukt dat hij met name over sociale veiligheid mee kan praten maar 

mogelijk te weinig expertise meebrengt voor de op de agenda staande 

punten aangaande verkeersveiligheid.  

  

 Over het algemeen gaat het best goed met de sociale veiligheid in Reeuwijk-

Brug. Het dorpsteam ontvangt gelukkig geen signalen van bewoners over 

gevoelens van onveiligheid op straat. De wijkagent meldt dat er dit jaar tot 

op heden geen aangiftes zijn gedaan van inbraken. Overlast van 

hangjongeren lijkt op dit moment meer een thema voor de kern Bodegraven 

dan Reeuwijk.  

 De sociale controle lijkt in Reeuwijk wat effectiever te functioneren. Gelukkig 

zijn er in tegenstelling tot Gouda geen autobranden te betreuren, de situatie 

lijkt daar volgens de burgemeester wel te zijn verbeterd de afgelopen 

periode. Helaas is er in Reeuwijk-Brug af en toe sprake van 

vuurwerkoverlast, met name rond de winkelcentra, gelukkig tot op heden 

zonder ernstige gevolgschade.  

 Graffiti overlast wordt in het dorp als wisselend ervaren. Het actuele beleid 

van de gemeente is aanstootgevende graffiti direct te verwijderen, andere 

graffiti wordt af en toe verwijderd. Het dorpsteam laat weten positieve 

ervaringen te hebben met de afhandeling van klachten via het Meldpunt van 

de gemeente.  

 Ten aanzien van de reeds langer aanwezige lelijke graffiti op de pijlers van de 

viaducten van de A12 wordt door Jaco voorgesteld om een graffiti artist uit te 

nodigen om een mooi werkstuk te plaatsen. De burgemeester vindt dit een 

goed voorstel en zal nagaan of de beheerder van de viaducten hieraan wil 

meewerken. In de gemeente Woerden blijken er al successen te zijn geboekt 
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met deze aanpak van graffiti overlast. Eke zal daarover contact zoeken en 

tevens op zoek gaan naar geschikte “urban artists”. 

 Het dorpsteam signaleert dat er in de nachtelijke uren zo nu en dan mogelijk 

bewust geluidsoverlast wordt geproduceerd, naar het lijkt op de rondweg 

maar dit zou ook op de A12 kunnen zijn. Melding van deze overlast zal 

waarschijnlijk niet helpen omdat de daders meestal snel gevlogen zijn en de 

pakkans door politie gering is. Voor meer handhaving op dit punt is helaas te 

weinig capaciteit voorhanden bij de politie. Wel is door de wijkagent besloten 

om flitscontroles op deze route aan te vragen.  

  

 De burgemeester en wijkagent bieden aan om nog wat langer aanwezig te 

blijven voor de verkeersveiligheidsonderwerpen op de agenda. 

  

 Een bewoner van de Mesdagstraat heeft zich gemeld bij het dorpsteam 

betreffende zijn ernstige zorgen over te hard rijden in deze straat. Hiervoor 

heeft hij eerder melding gedaan bij de gemeente maar die wil liever niets 

meer wijzigen aan de recent heringerichte straat die daarmee onderdeel van 

een 30 km zone is geworden. Mogelijk worden snelheden van 30 km/u ook al 

als te hard rijden ervaren door de bewoners. Het plaatsen van een 

“verkeersmaatje Victor Veilig” of een tijdelijke snelheidssignalering kunnen 

nog tot de mogelijkheden behoren. Hierover zal het dorpsteam het gesprek 

aangaan met de bewoners. 

  

 De actuele voorrangssituatie van de Van Heuven Goedhartstraat op de Jan 

van Hoofstraat wordt als niet ideaal ervaren. Het verkeer op de smalle brug 

moet nu voorrang verlenen op links afslaand verkeer vanaf de Jan van 

Hoofstraat. Dit wijzigen lijkt moeilijk te verenigen met het verkeerstechnisch 

belang van standaardisatie van voorrangssituaties in een 30 km wijk.  

  

 In het actuele plan voor de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg 

worden vijf plekken aan het water voorzien. Bij twee van deze plekken zijn 

heggetjes gepland maar deze vormen volgens het dorpsteam een 

belemmering voor de verkeersveiligheid. Beter kunnen deze heggetjes 

worden vervangen door een verkeersplateau met een midden-geleider. De 

burgemeester zal dit verbetervoorstel doorgeven aan projectleider Barbara 

Wortman. Barbara heeft de afgelopen periode succesvol weten te 

communiceren met omwonenden over de herinrichting. Het dorpsteam uit 

haar waardering hiervoor. 

   

 Het dorpsteam is benaderd door Jan Vergeer van het CDA om mee te denken 

over de actualisatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan, met name op het 

gebied van fietsveiligheid. Het dorpsteam wil Jan graag helpen aan de 

benodigde input, maar zou e.e.a. graag breder willen (laten) onderzoeken 

dan alleen de grootste fietsknelpunten in Reeuwijk-Brug. Gedacht wordt aan 

een oproep aan de bewoners van Reeuwijk-Brug op de website en het 

Facebook account van het dorpsteam. Daarbij moet door de bewoners dan 

gebruik kunnen worden gemaakt van de internet-link van het CDA, die dan 

uiteraard wel goed moet werken. Jaco zal dit zo terugkoppelen aan Jan. Eke 
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zal hiervoor een stukje tekst schrijven en dit laten publiceren op de website 

en het Facebook account van het dorpsteam. 

   
  Duurzaamheid 

 Gezien de beperkte vergadertijd en de afwezigheid van Walter is er weinig 

over dit onderwerp besproken. Voor de actuele stand van zaken wordt 

verwezen naar de recent ontvangen Publiekssamenvatting Regionale Energie 

Strategie 1.0. 

 

Sociaal Domein 

Gerda is verheugd dat er dit jaar relatief veel abonnementen zijn afgesloten 

bij Zwembad De Fuut.  

Wat betreft de WMO zal Gerda contact opnemen met het Bestuur met de 

vraag of het dorpsteam nog ergens mee van dienst kan zijn.  

Ten aanzien van de groeiende vereenzaming onder ouderen wordt gedacht 

aan een publicitaire actie in samenwerking met de Zonnebloem Stichting. 

 

Openbare Ruimte 

Eke had het dorpsteam graag zien deelnemen aan de “Nationale Zaaidag”, 

die recent werd georganiseerd door ondernemers uit de tuinbranche. Er bleek 

helaas te weinig tijd te zijn voor het dorpsteam om hier adequaat op te 

reageren. 

Voor meer groen in de wijk behoort ook een zogenaamde “Steen-breek-actie” 

tot de mogelijkheden, waarbij tegels kunnen worden omgeruild voor 

beplanting. De gemeente is bekend met deze actie en zal gevraagd worden 

welke medewerking zij aan het dorpsteam kunnen verlenen om zo’n actie in 

Reeuwijk-Brug te doen. 

 

Communicatie     

Wat betreft de door Jaco voorbereidde publicitaire schoonmaakactie wordt 

vastgesteld dat er binnen het dorpsteam op dit moment te weinig leden zijn 

die hieraan kunnen deelnemen. De benodigde privétijd hiervoor blijkt moeilijk 

te vinden, met name in de weekends. De voorgestelde schoonmaakactie 

wordt daarom opgeschort.  

 

In het algemeen bestaat er wel de sterke wens om het dorpsteam meer 

bekendheid te geven onder de bewoners van Reeuwijk-Brug. Acties die tot 

tastbare resultaten leiden kunnen hieraan in belangrijke mate bijdragen. De 

idee om een graffiti kunstwerk aan te laten aanbrengen op de pijlers van de 

viaducten van de A12 is hiervan een goed voorbeeld. Deze actie zal daarom 

met prioriteit worden opgepakt. Verder wordt nagedacht over een actie in het 

sociaal domein (bijv. omtrent vereenzaming) gecombineerd met een actie 

van de Zonnebloem. 

 

Projecten 

 Alexander is niet aanwezig om het dorpsteam bij te praten over de inhoud en 

voortgang van de dorpsvisie. Eke heeft vastgesteld dat Alexander hier de 

komende periode geen tijd meer aan zal besteden. Zij wil daarom de 

karttrekkersrol van Alexander in de komende periode gaan overnemen. Het 

doel blijft te komen tot een door het dorpsteam ondersteunde dorpsvisie voor 
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Reeuwijk-Brug als onderdeel van de bredere visie voor de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk.  

 

Rondvraag 

• Jeroen vraagt of het dorpsteam extra aandacht zou moeten vragen voor 

het gebrek aan woonruimte voor jongeren. Opgemerkt wordt dat dit als 

aandachtspunt benoemd wordt in de dorpsvisie.  

• Gerda vraagt of iemand weet wat Landal precies aan het bouwen is op 

het laatste vrije deel van hun terrein. Zij hoopt niet dat het een 

commercieel zwembad betreft zo direct naast zwembad De Fuut dat het 

moet hebben van vrijwilligers. Sandra beveelt Gerda aan hierover 

navraag te doen bij de receptie van Landal.  

• Jaco vraagt of de meest recente verslagen al zijn aangeboden bij Gerke 

om te publiceren op de website van het dorpsteam. Sandra laat weten 

dat hier een achterstand is ontstaan. Jaco zal de recente definitieve 

verslagen naar Gerke sturen voor publicatie op de website. 

 

Afsluiting 

Eke sluit de vergadering. De eerstvolgende bijeenkomst van het dorpsteam is 

gepland op maandag 12 juli 2021. 
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Actielijst 

Actienr. Omschrijving Door Status 

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

    

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

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 

21-01-03 Over drie weken informeren bij de WBV over uitkomst bespreking voorstel 

schoonmaken/opfrissen daklijsten Rietgorsflats 

JST Gereed 

21-01-04 Optie voorleggen van herplanting in plaats van kappen van de bestaande 

Elzen langs Raadhuisweg / Zoutmansweg 

Gem. Gereed 

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 

    

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

fietspad onder de A12 

SGR Gereed 

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

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 Gereed 

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

hoge snelheden 

Gem. Gepland 

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. Gereed 

21-03-08 Aandacht besteden aan de maandelijkse columns namens het dorpsteam in 

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 

EKE Gereed 

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 Gereed 

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

Oostsloot gebied 

AKN Gereed 

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

    

21-05-01 Eke zal nog met een voorstel komen voor een passend afscheid van René  

 

EKE Gepland 

21-05-02 De burgemeester zal nagaan of de beheerder van de A12 viaducten wil 

meewerken aan “artist graffiti” op de pijlers 

Gem. Gepland 

21-05-03 Flitscontroles op de rondweg Reeuwijk i.v.m. te hard rijden en  

bijbehorende geluidsoverlast 

Gem. Gepland 
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21-05-04 Gesprek aangaan met bewoners Mesdagstraat over tegengaan van te hard 

rijden in hun straat. 

JQU Gepland 

21-05-05 Verbetervoorstel “verkeersplateaus met midden-geleiding” i.p.v. 

“heggetjes” doorgeven aan projectleider Herinrichting Raadhuisweg 

Gem. Gepland 

21-05-06 Aan Jan Vergeer CDA terugkoppelen over verzoek bijdrage inventarisatie 

fietsknelpunten 

JQU Gepland 

21-05-07 Stukje tekst schrijven voor Website en Facebook dorpsteam over bijdrage 

bewoners aan inventarisatie van verkeersknelpunten in Reeuwijk-Brug 

EKE Gepland 

21-05-08 Contact opnemen met Bestuur WMO of een bepaalde bijdrage vanuit het 

dorpsteam gewenst is. 

GNE Gepland 

21-05-09 Nagaan of dorpsteam kan participeren met voorgenomen Zonnebloem actie 

voor het tegengaan van vereenzaming onder ouderen 

GNE Gepland 

21-05-10 De idee nader uitwerken om graffiti kunstwerk aan te laten aanbrengen op 

de pijlers van de viaducten van de A12 

EKE Gepland 

21-05-11 Kartrekkersrol overnemen van Alexander bij verdere afronding dorpsvisie 

Reeuwijk-Brug 

EKE Gepland 

21-05-12 Recente definitieve verslagen naar Gerke sturen voor publicatie op de 

website van het dorpsteam 

JQU Gepland 

    

    

 


