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     Verslag van  Aanwezig   

Dorpsteam Reeuwijk-Brug  Eke Vos-Heikens (voorzitter); Sandra van Grieken; Theo 

Lamers; Gerda Nederhoff; Gerke Mulder; Johan Buurman; 

Jaco van der Quast. 

Ged. aanwezig: Walter Baars; Niek Bouman (gem. dorpsvisie) 

 

Notulist  Afwezig   

Jaco van der Quast  Alexander Knibbelear; Jeroen Struijs. 

Datum  Ons kenmerk    

15 september 2021  Verslag d.d. 13-09-2021 

K.c.     

Archief,   

Onderwerp     

Dorpsteamvergadering d.d. 13 september 2021 in het Huis van Alles, aanvang 20.00 uur 

 VERSLAG 
  

 

Opening en mededelingen 

Eke opent de vergadering. Jeroen heeft zich afgemeld voor deze vergadering, 

Alexander is zonder kennisgeving afwezig. Walter heeft laten weten later op 

de avond aan te sluiten bij de vergadering. Speciaal welkom voor Niek die 

vanavond voor de tweede keer aanwezig is om mee te praten met het 

dorpsteam over het opstellen van een visie voor dorpskern Reeuwijk-Brug. 

 

Mededelingen:  

• Het agendapunt 9 (Dorpsvisie) wordt naar voren gehaald zodat Niek 

daarna de vergadering kan verlaten. 

 

Dorpsvisie 

 Eke licht het proces toe dat tot op heden is doorlopen en tevens waar 

dorpskern Reeuwijk-Brug op dit moment staat bij het opstellen van de eigen 

visie. Op basis van de enquêteresultaten en input uit de bewonersavond is 

door Eke namens het dorpsteam een eerste voorzet gedaan. Gijsje Jacobs 

heeft vervolgens geholpen met het uitwerken van dit ruwe concept naar een 

presentabele concept visie. Deze concept visie is ter beoordeling toegezonden 

aan de leden van het dorpsteam. Niek licht toe dat deze visie zich de 

komende periode nog prima verder laat ontwikkelen. Wel is het zo dat de 

gemeente hiermee dit jaar nog haar Visie 2030 wil afronden. Eke geeft de 

leden nog tot woensdag 15 september a.s. de tijd om te reageren op de 

concept visie. Daarna zal zij het document afronden als input versie voor de 

Visie 2030 van de gemeente. Niek geeft aan dat Eke zelf contact kan 

opnemen met de Griffie om de visie van dorpsteam Reeuwijk-Brug te 

presenteren aan de gemeenteraad. 

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

pasfoto’s van de dorpsteamleden. Jaco heeft hiervoor een paar maanden 

geleden een verzoek per e-mail gestuurd maar niet alle 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. Benadrukt wordt dat 
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de leden in het kader van de AVG steeds om toestemming zal worden 

gevraagd voor gebruik van de pasfoto’s in publicaties van het dorpsteam. 

 

 Ingekomen stukken/e-mails: 

• Hiervoor wordt verwezen naar de overzichtstabel in de bijlage van de 

agenda voor deze vergadering.  

  

 Het binnengekomen stuk van de gemeente over het aanvragen van openbare 

laadpalen leidt tot een discussie over het her en der plaatsen van laadpalen 

in de wijken. De vraag is of hier wel aanvragen van bewoners aan vooraf zijn 

gegaan. Sandra zal dit navragen bij de gemeente. 

 

 Er is een verzoek ontvangen van het CDA om input te leveren voor hun 

verkiezingsprogramma. Afgesproken wordt dat deze input zal bestaan uit de 

gereedgekomen dorpsvisie voor Reeuwijk-Brug. Deze visie zal dan ook naar 

alle andere politieke partijen worden verzonden. Jaco zal dit terugkoppelen 

aan het CDA. 

 

 Verslag d.d. 12 juli 2021 

 Opmerkingen: 

• Johan Buurman staat in de lijst aanwezigen, maar hij was niet aanwezig.  

• De bij Rondvraag vermelde afkorting “BEER” moet zijn “BIR” (Burger 

Initiatief Reeuwijk)  

 

 De actielijst wordt door Jaco geactualiseerd aan de hand van de 

vaststellingen tijdens de vergadering alsmede de schriftelijke 

terugkoppelingen van Nathalie.  

 

Nadere toelichting op enkele acties: 

• 21-05-01: Sandra zal een datum prikken voor een etentje met het 

dorpsteam ter gelegenheid van het afscheid van René als voorzitter. 

• 21-07-04: Het idee van Theo om eenrichtingverkeer te maken van de J. 

van Hoofstraat wordt niet overgenomen door de gemeente omdat het om 

een gelijkwaardige kruising gaat met de Van Heuven Goedhartstraat in 

een 30 km/u gebied. 

• 21-07-11: Eke wordt binnenkort door Annemarie Visser van 

EditieGroeneHart.nl geïnterviewd voor een artikel op de website. Dat is 

een goede gelegenheid om Annemarie uit te nodigen om zich voor te 

stellen aan dorpsteam Reeuwijk-Brug. 

• 21-07-12: Sandra meldt dat de visitekaartjes voor het dorpsteam in de 

maak zijn, evenals de vlag en banner. 

• 21-07-13: het verplanten van bomen tijdens de heinrichting van de 

Raadhuisweg/Zoutmansweg blijkt uit studie door bureau Copijn helaas 

geen haarbare optie. 

  

 Veiligheid en verkeer 

 De bewoners van de Mesdagstraat hebben hun ernstige zorgen over te hard 

rijden in hun straat en hun concrete voorstellen om de actuele 

verkeerssituatie te verbeteren ondertussen besproken met verkeerskundige 
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Sander van Oosterhout en wethouder Inge Nieuwenhuizen. De gemeente zal 

een aantal voorstellen overnemen. Hiermee is deze zaak voor het dorpsteam 

afgesloten. 

 

 Vanuit het dorpsteam klinkt de teleurstelling door dat de gemeente er geen 

nut in ziet om het probleem met losliggende tegels onder het A12 viaduct 

aan te pakken. Onduidelijk is waarom hier niet wordt gekozen voor “gewoon” 

asfalteren.  

 

 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 tot op heden niet 

nagekomen maar staat volgens Sandra nog wel steeds op de planning.  

 Opgemerkt wordt dat de politie al wel de snelheid aan het “laseren” is 

geweest op de Raadhuisweg. Belangrijke bevinding daarbij was dat 

hardrijders helaas vaak gewoon inwoners zijn van ons dorp.    
   
  Duurzaamheid 

Walter is aanwezig om de actuele ontwikkelingen nader toe te lichten. De 

themabijeenkomsten over de Transitievisie Warmte en de Regionale Energie 

Strategie die door het dorpsteam zijn bijgewoond hebben vooralsnog geen 

concrete plannen voor Reeuwijk-Brug opgeleverd. In de gemeenteraad 

worden naar verwachting op korte termijn geen knopen doorgehakt over 

concrete projecten. Men wil eerst nadere technische uitwerkingen en 

kostenramingen zien van de voorgestelde alternatieven. Zodra dit leidt tot 

concrete voorstellen voor Reeuwijk-Brug wordt het pas weer interessant voor 

het dorpsteam om zich hiermee bezig te gaan houden. 

 

Sociaal Domein 

  Gerda zal de volgende vergadering haar punt inbrengen met betrekking tot  

  SAM. Verder zal zij alsnog contact opnemen met Bestuur WMO of een    

  bepaalde bijdrage vanuit het dorpsteam gewenst is. Tevens zal zij   

  nagaan of ons dorpsteam kan participeren met voorgenomen Zonnebloem  

  acties voor het tegengaan van vereenzaming onder ouderen. 

Eke heeft de afgelopen periode nadere stappen ondernomen voor het 

realiseren van een mooi graffiti kunstwerk onder het viaduct van de A12 bij 

de Oud Reeuwijkseweg. Gezien de beschikbaarheid van jongeren via SAM en 

de diverse uitvoeringstechnische randvoorwaarden schuift de realisatie van 

dit plan door naar voorjaar 2022. 

 

Openbare Ruimte 

Eke meldt dat uitvoering van het herinrichtingsproject Raadhuisweg/ 

Zoutmansweg nu naar verwachting zal starten in november 2021.  

Het idee vanuit het dorpsteam om de bestaande bomen langs de 

Raadhuisweg te verplanten naar de wijken blijkt uit een gedane studie 

hieromtrent helaas niet haalbaar.  

Wat betreft het bomenplan van de gemeente wordt vastgesteld dat hierin 

voldoende wordt voorzien in nieuwe aanplant na de herinrichting in Reeuwijk-

Brug-West. Deze aanplant kan alleen in het najaar en voorjaar plaatsvinden. 

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente. 
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Theo meldt dat een ophoging nabij het appartementencomplex waar hij 

woont veel te lang heeft stilgelegen. Hierdoor konden minder valide 

bewoners het complex niet meer gewoon te voet bereiken. Opgemerkt wordt 

dat het werk op korte termijn zal worden afgerond.   

Jaco signaleert dat de Lucassenbrug over de doorvaart van Breevaart naar 

Elfhoevenplas schijnbaar slecht wordt onderhouden. Hij zal hierover navraag 

doen bij Ron Sluis van de gemeente.   

 

Communicatie    

Eke en Jaco hebben in de afgelopen periode het nodige voorwerk verricht 

voor deelname van het dorpsteam aan Burendag 2021 die op 25 september 

a.s. plaatsvindt.  

Voor de dag zelf heeft Eke een draaiboek/takenlijst opgesteld. Helaas blijken 

diverse dorpsteamleden geen acte de préséance te kunnen geven. Eke is 

teleurgesteld dat dit niet eerder aan haar is gemeld.  

Ondanks de beperkte deelname vanuit het dorpsteam zal het plan van 

deelname volledig worden doorgezet. Belangrijke voorbereidende acties zijn: 

• artikel laten publiceren in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 

• laten bedrukken van veiligheidshesjes met dorpsteam logo 

• ophalen, stallen en wegbrengen van Hollandse Spelen 

• betrekken van de beheerder van De Brug bij het voorzien in 

koffie/thee 

• plaatsen van tafels op het terrein voor De Brug en indien mogelijk 

een marktkraam 

• implementeren Coronaplan, o.a. ontsmettingsmiddel en corona-

check-app 

• zoeken naar extra personele capaciteit via het Huis van Alles 

• betalen van facturen en budgetbewaking bijdrage Oranjefonds 

• deelname twee EHBO medewerkers, de kosten hiervoor à € 100,- 

worden akkoord bevonden.   

 Een ieder wordt verzocht tijdig zijn of haar bijdrage te leveren aan de 

voorbereidende acties.   
 

Rondvraag 

• Walter meldt dat hij eind 2021 zal stoppen als lid van het dorpsteam. 

Hiermee zal een vacature ontstaan voor de rol van Penningmeester. Een 

ieder wordt verzocht mee te zoeken naar een goede invulling hiervan.  

• Johan vraagt wat nu goed is te doen met de algemeen verspreide 

aanbieding van Delta Fiber aangaande de ]nieuwe glasvezel verbinding in 

Reeuwijk-Brug. KPN blijkt geen participant te zijn bij dit initiatief. Het is 

aan ieder persoonlijk te beoordelen om gebruik te maken van het aanbod 

of anders gewoon gebruik te blijven maken van zijn of haar huidige 

aanbieder, zoals onder andere KPN.   

• Sandra merkt op dat de groenbakken op het Westplein er momenteel 

slecht bij staan. Dit zal worden gemeld bij de gemeente. 

 

Afsluiting 

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

gepland op maandag 8 november 2021.  
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Actielijst 

Actienr. Omschrijving Door Status 

20-12-05 Leden dorpsteam meer betrekken bij dorpsvisie via concept voorstellen AKN Vervalt 

    

21-01-01 Nadere toelichting vragen aan Roel over actuele status projecten in 

dynamische overzicht Reeuwijk-Brug 

EVH 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 Gereed 

    

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

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

meewerken aan “artist graffiti” op de pijlers 

Gem. 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 

EVH Gereed 

    

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

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

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

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

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. Gereed 

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  EVH Gereed 

21-07-10 Beheerder Huis van Alles informeren dat dorpsteam graag samen wil 

optrekken tijdens de Burendag 

SGR Gereed 

21-07-11 Annemarie Visser van EditieGroeneHart.nl uitnodigen om zich voor te 

stellen aan dorpsteam Reeuwijk-Brug. 

EVH Gepland 

21-07-12 Visitekaartjes dorpsteam Reeuwijk-Brug laten drukken en mogelijk ook 

hesjes bestellen voor de Burendag 2021 

SGR Loopt 

21-07-13 Nagegaan zal worden of het klopt dat de gemeente het verplanten van 

bomen bij nader inzien te duur vindt. 

Gem. Gereed 

   Gepland 

21-09-01 Voor 15 september 2021 reageren op de concept Visie van dorpsteam 

Reeuwijk-Brug 

Leden Gepland 

21-09-02 Contact opnemen met de Griffie voor een afspraak over het presenteren 

van de visie van Dorpsteam Reeuwijk-Brug in de gemeenteraad 

EVH Gepland 
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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 

SGR Gepland 

21-09-04 Terugkoppeling aan CDA over input dorpsteam voor verkiezingsprogramma JQU Gepland 

21-09-05 Definitieve versie van Visie Dorpsteam Reeuwijk-Brug verzenden naar alle 

politieke partijen binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

JQU Gepland 

21-09-06 Datum prikken voor een etentje met het dorpsteam ter gelegenheid van het 

afscheid van René als voorzitter 

SGR Gepland 

21-09-07 Navraag doen bij Ron Sluis over staat van ondehoud Lucassenbrug JQU Gepland 

21-09-08 Bijdrage leveren aan de voorbereidende acties voor Burendag 2021 Allen Gepland 

21-09-09 Zoeken naar een geschikte kandidaat opvolger van Walter als 

Penningmeester van het Dorpsteam 

Allen Gepland 

21-09-10 Slechte onderhoud groenbakken Westplein aankaarten bij de gemeente SGR Gepland 

    

    

 


