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 VERSLAG 
  

 
Opening en mededelingen 
Eke opent de vergadering. Gerda en Johan hebben zich afgemeld voor deze 
vergadering, Alexander en Walter zijn zonder kennisgeving afwezig. Speciaal 
welkom voor de twee bewoners Lia en Dick die op eigen initiatief aanwezig 
zijn om kennis te nemen van de activiteiten van het dorpsteam. Namens de 
gemeente zijn Niek en Gijsje vanavond speciaal aanwezig voor een 
presentatie over het opstellen van een visie voor de dorpskern Reeuwijk-
Brug. 
 
Mededelingen:  
• Het agendapunt 9 (Dorpsvisie) wordt naar voren gehaald zodat Niek en 

Gijsje op tijd de vergadering kunnen verlaten. 
 

 Ingekomen stukken/e-mails: 
• Zie de overzichtstabel in de bijlage van de agenda voor deze vergadering.  

 
 Verslag d.d. 14 mei 2021 
 Opmerkingen: 

• Theo staat tweemaal vermeld in de lijst aanwezigen, dit zal worden 
gecorrigeerd in de definitieve versie van het verslag. 

 
 De actielijst zal door Jaco worden bijgewerkt aan de hand van de schriftelijke 

terugkoppelingen van Eke, Nathalie en Sandra over de actuele stand van 
zaken.  
 
Nadere toelichting op enkele acties: 
• zie bijlage terugkoppeling Eke, Sandra en Nathalie; 

 
Dorpsvisie 
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 Gijsje geeft nadere uitleg in haar presentatie over de inpassing van de 
dorpsvisies van de verschillende dorpskernen voor de op te stellen 
toekomstvisie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Leidraad voor de 
toekomstvisie is “hoe wij onszelf zien als gemeente”, “wat de opgaven zijn 
voor de komende periode”, “waar we willen staan over een aantal jaren”, 
“welke aanpak te hanteren voor de diverse gebieden”, “hoe hiermee aan de 
slag te gaan”. De drie hoofdthema’s van de toekomstvisie zijn “dorpen”, 
“landschap” en “samenleving”. Gijsje legt uit dat de dorpskernen allen hun 
eigen traject doorlopen. Enkele kernen hebben reeds hun visie ingeleverd bij 
de gemeente. De Toekomstvisie Bodegraven-Reeuwijk moet eind dit jaar 
gereed zijn. 

 
 Eke geeft een presentatie waar dorpskern Reeuwijk-Brug op dit moment 

staat met het opstellen van een visie. Alexander heeft hiervoor lang de kar 
getrokken namens het dorpsteam. Dit heeft onder andere enquêteresultaten 
en input uit een bewonersavond opgeleverd die nu fungeert als 
basismateriaal voor het verder uitwerken van de visie. Eke heeft hiertoe een 
eerste voorzet gedaan alsmede een stappenplan opgesteld voor de komende 
periode. Gijsje gaat Eke helpen met het uitwerken van het ruwe concept naar 
een presentabele concept visie. Deze concept visie zal vervolgens worden 
besproken met het dorpsteam alsmede met bewoners tijdens een nog te 
organiseren bijeenkomst direct na de vakantieperiode. Eke zal de stukken en 
het stappenplan delen met het dorpsteam.  

  
 Wat ontbreekt voor de presentatie van Reeuwijk-Brug is een volledige set 

pasfoto’s van de dorpsteamleden. Jaco heeft hiervoor een aantal weken 
geleden een verzoek per e-mail gestuurd maar slechts enkele leden hebben 
tot nu toe hun pasfoto aangeleverd. Verzocht wordt daarom aan de leden om 
alsnog hun pasfoto te sturen voor zover dit nog niet is gedaan. 

  
 Veiligheid en verkeer 
 Jaco, Johan en Theo hebben in een MS Teams overleg gesproken met 

bewoners van de Mesdagstraat aangaande hun ernstige zorgen over te hard 
rijden in hun straat. De bewoners hebben een aantal concrete voorstellen 
gedaan om de actuele verkeerssituatie te verbeteren. Afgesproken wordt dat 
Jaco een gesprek op locatie zal regelen tussen verkeerskundige Sander van 
Oosterhout en de bewoners. Tijdens dit gesprek zal door de gemeente over 
de ingediende voorstellen van de bewoners worden teruggekoppeld 
betreffende de effectiviteit en haalbaarheid ervan.  

 
 Theo laat weten een eenvoudig te realiseren idee te hebben voor het 

verbeteren van de voorrangssituatie tussen de Jan van Hoofstraat en de Van 
Heuven Goedhartstraat. Hiervoor moeten twee eenrichtingsverkeersborden 
worden omgewisseld. Dit idee zal worden beoordeeld door Sander van 
Oosterhout. 

 
 De gemeente heeft laten weten dat het praktisch gezien geen nut heeft om 

de losliggende tegels onder het A12 viaduct te herstraten. Door werkverkeer 
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zouden de tegels binnen de kortste keren weer los gaan liggen en zwaar 
onderhoudsmaterieel is daar noodzakelijk. 

 
 Wat betreft het probleem met het ogenschijnlijk veel te hard rijden van 

bezorgers op scooters op de Van Heuven Goedhartstraat tussen Westplein en 
Kennedysingel wordt afgesproken dat de gemeente hier gaat zorgen voor een 
tijdelijke extra snelheidssignalering (“smiley bord”).  

 
 De gemeente wordt verzocht ter laten weten wanneer de borden 

“uitgezonderd fietsers” worden geplaatst bij de eenrichting verkeersborden 
op o.a. de Dorus Rijkersstraat en Anne Frankstraat. Fietsers houden zich hier 
sowieso al niet aan de eenrichtingsverkeersregels.  

   
  Duurzaamheid 

Jeroen en Jaco hebben via MS Teams een themabijeenkomst bijgewoond 
over de Transitievisie Warmte. Hierbij zijn mogelijkheden gepresenteerd om 
de regio de komende jaren over te laten gaan van fossiele brandstoffen naar 
duurzame energiebronnen. Jeroen heeft een samenvatting van de 
bijeenkomst rondgestuurd aan het dorpsteam. Belangrijkste bevindingen uit 
de bijeenkomst zijn dat onze regio de voorkeur geeft aan zonne-energie,  
windmolens zijn duidelijk minder gewenst. Voor Reeuwijk-Brug Oost wordt 
gedacht aan thermische energie door gebruik te maken van door de zon 
opgewarmd water uit de Reeuwijkse Plassen. In september worden de 
Transitievisie besproken in de gemeenteraad. Er worden dan naar 
verwachting nog geen knopen doorgehakt over concrete projecten. Wel zal 
worden gevraagd naar nadere technische uitwerkingen en kostenramingen 
van een aantal voorgestelde alternatieven. 
Jaco merkt op dat er een belangrijke taak ligt bij de Woningbouwvereniging 
om de oudere woningvoorraad in met name Reeuwijk-Brug West te isoleren. 
Hier valt volgens hem veel winst te behalen met betrekking tot de CO2 
uitstoot. 
Op de vraag wat de gemeente doet voor het stimuleren van elektrisch rijden 
laat Nathalie weten hierover nadere informatie vanuit de gemeente te zullen 
verstrekken.  
 
Sociaal Domein 
Gerda is helaas afwezig en had anders graag een punt willen inbrengen met 
betrekking tot SAM. Dit schuift nu door naar de volgende vergadering. 
 
Eke is de afgelopen periode druk bezig geweest met een uitvoeringsplan voor 
het realiseren van een mooi graffiti kunstwerk onder het viaduct van de A12 
bij de Oud Reeuwijkseweg in Reeuwijk-Brug. Dit viaduct is nu, net als het 
viaduct bij de Nieuwdorperweg, beklad met lelijke graffiti. Het blijkt een 
uitdaging te zijn om het werkstuk dit jaar nog te laten realiseren door de 
jongeren van SAM gezien alle uitvoeringstechnische randvoorwaarden. 
 
Openbare Ruimte 
De uitvoering van het herinrichtingsproject Reeuwijk-Brug West loopt nu 
goed. Eke heeft recent een rondje door de buurten gedaan en het ziet er over 
het algemeen goed uit. Hier en daar moeten nog nieuwe bomen worden 
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geplant maar daarvoor is het nu niet het juiste seizoen. Het dorpsteam zou 
wel teleurgesteld zijn wanneer de toezegging van de gemeente om bestaande 
bomen van de Raadhuisweg te verplanten naar de Bernadottestraat en 
andere plekken niet wordt nagekomen. Nagegaan zal worden of het klopt dat 
de gemeente het verplanten van bomen bij nader inzien te duur vindt. Eke 
verzoekt om, als verplaatsen niet haalbaar is, contact op te nemen met de 
zogenaamde Marktplaats voor Bomen, teneinde ze via die instantie toch een 
goede plek te laten krijgen. Verder wordt opgemerkt dat bewoners graag 
extra parkeerplaatsen zouden willen zien op de hoek van de Albert 
Schweitzerstraat en de Kennedysingel. Op deze locatie heeft de gemeente 
recent groen terug in beheer genomen. Nagevraagd zal worden of de 
gemeente gehoor wil geven aan de wens van bewoners om hier extra 
parkeergelegenheid te realiseren gezien de actuele schaarste aan 
parkeerplaatsen in deze buurt. 
 
Communicatie     
Eke merkt op dat het dorpsteam de afgelopen periode te weinig zichtbaar is 
geweest voor de bewoners van Reeuwijk-Brug. De effecten van de Corona 
pandemie zijn hier deels debet aan. In de komende periode wil Eke graag  
mogelijkheden benutten om het dorpsteam beter te profileren. Een eerste 
goede mogelijkheid lijkt de landelijke Burendag die op 25 september a.s. zal 
plaatsvinden. Hiervoor kan het dorpsteam zich inschrijven, niet als stichting 
maar wel als groep particulieren. Er kan dan iets met subsidie uit het 
Oranjefonds worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld sportactiviteiten. 
Samenwerking met het Huis van Alles op deze dag lijkt ook heel goed 
mogelijk. Sandra zal dit terugkoppelen aan de beheerder van het Huis van 
Alles.  
 
Eke heeft een workshop bijgewoond over burgerparticipatie en het 
functioneren van dorpsteams. Ze heeft dit als een nuttige en plezierige sessie 
ervaren. Een eerste versie van de Verordening Burgerparticipatie zal naar 
verwachting dit jaar nog worden afgerond. Hiermee wordt beoogd de 
communicatie tussen gemeentes en haar burgers beter te borgen.   
 
Annemarie Visser van EditieGroeneHart.nl heeft het dorpsteam benaderd met 
het verzoek om een vertegenwoordiger uit ons dorpsteam te benoemen als 
lid van de bewonersredactie. Annemarie zal worden uitgenodigd op een 
eerstvolgende dorpsteam vergadering om e.a. nader toe te lichten aan de 
leden. 

 
Rondvraag 
• Theo heeft een aantal opmerkingen inzake verkeersveiligheid. Deze zijn 

in dit verslag vastgelegd onder hoofdstuk Veiligheid en verkeer.  
• Lia vraagt of iemand kan uitleggen wat BIR betekent. Dit staat voor 

Burger Initiatief Reeuwijk.   
• Gerke wijst op de verkeersonveilige situatie voor met name fietsende 

kinderen op de Groen van Prinstererlaan. Reden hiervoor zijn de in zijn 
ogen veel te smalle bochten. Een oplossing hiervoor zal naar verwachting 
niet eerder komen dan bij de voorgenomen herinrichting in 2022. 
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• Eke vraagt of het wellicht een goed idee is om visitekaartjes te laten 
drukken voor dorpsteam Reeuwijk-Brug. Dorpsteam Sluipwijk heeft deze 
ook laten drukken en dienen als goed voorbeeld. Sandra merkt op dat 
het dorpsteam logo dan goed zichtbaar moet zijn op de kaartjes. Jaco 
laat weten dat het aanschaffen van hesjes met opdruk ook tot de 
mogelijkheden behoort. Dit zal worden opgepakt vóór de Burendag. 

• Eke meldt dat een verkeerstechnisch bureau momenteel bezig is om uit 
te puzzelen hoe de gewenste “loswal” tegenover Vergeer nr. 88 het beste 
kan worden gerealiseerd.   

 
Afsluiting 
Eke sluit de vergadering, met speciale dank voor de aanwezigheid van 
wethouder Inge Nieuwenhuizen en de bewoners Lia en Dick.  
De eerstvolgende bijeenkomst van het dorpsteam is gepland op maandag 13 
september 2021. 
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Actielijst 
Actienr. Omschrijving Door Status 
20-10-09 Gemeente afdeling wijzen op verkeersveiligheid Jan v. Hoofstraat  SGR Gereed 

    

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

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

SGR Gereed 

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

SGR Gereed 

    

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

Gem. Gereed 

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

Gem. Gereed 

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

WBA Gepland 

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

AKN Gepland 

    

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. Loopt 

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

Gem. Gereed 

21-05-04 Gesprek aangaan met bewoners Mesdagstraat over tegengaan van te hard 
rijden in hun straat. 

JQU Gereed 

21-05-05 Verbetervoorstel “verkeersplateaus met midden-geleiding” i.p.v. 
“heggetjes” doorgeven aan projectleider Herinrichting Raadhuisweg 

Gem. Gereed 

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

JQU Gereed 

21-05-07 Stukje tekst schrijven voor Website en Facebook dorpsteam over bijdrage 
bewoners aan inventarisatie van verkeersknelpunten in Reeuwijk-Brug 

EKE Gereed 

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 Loopt 

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

EKE Gereed 

21-05-12 Recente definitieve verslagen naar Gerke sturen voor publicatie op de 
website van het dorpsteam 

JQU Gereed 
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21-07-01 Stukken en stappenplan m.b.t. dorpsvisie Reeuwijk-Brug via e-mail delen EKE Gepland 

21-07-02 Pasfoto naar Jaco sturen voor in de presentatie Dorpsvisie Reeuwijk-Brug Leden Gepland 

21-07-03 Gesprek organiseren tussen bewoners Mesdagstraat en Sander v. O. JQU Gepland 

21-07-04 Idee Theo over verwisselen eenrichtingverkeer J. v. Hoofstraat beoordelen Gem. Gepland 

21-07-05 Zorgen voor tijdelijke snelheidssignalering op Van Heuven Goedhartstraat Gem. Gepland 

21-07-06 Informeren wanneer de “uitgezonderd fietsers” bordjes onder de 
eenrichting verkeersborden worden geplaatst op o.a. de Dorus Rijkerstraat 

Gem. Gepland 

21-07-07 Informatie gemeente verstrekken over plaatsing laadpalen voor e-auto’s Gem. Gepland 

21-07-08 Informeren of gemeente extra parkeerplaatsen wil/kan realiseren op de 
hoek van de Albert Schweitzerstraat. 

Gem. Gepland 

21-07-09 Dorpsteam aanmelden voor Burendag 2021  EKE Gepland 

21-07-10 Beheerder Huis van Alles informeren dat dorpsteam graag samen wil 
optrekken tijdens de Burendag 

SGR Gepland 

21-07-11 Annemarie Visser van EditieGroeneHart.nl uitnodigen om zich voor te 
stellen aan dorpsteam Reeuwijk-Brug. 

EKE Gepland 

21-07-12 Visitekaartjes dorpsteam Reeuwijk-Brug laten drukken en mogelijk ook 
hesjes bestellen voor de Burendag 2021 

EKE Gepland 

21-07-13 Nagegaan zal worden of het klopt dat de gemeente het verplanten van 
bomen bij nader inzien te duur vindt. 

Gem. Gepland 

    

 


