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     Verslag van  Aanwezig   

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

Mulder; Jaco van der Quast; Jeroen Struijs; Jantien & Mariët 

de Gooijer; Ton Schreuders. 

 

Notulist  Afwezig   

Jaco van der Quast  Johan Buurman; Theo Lamers; Gerda Nederhoff; Nathalie 

Peppink (gem. B-R). 

 

Datum  Ons kenmerk    

14 januari 2022  Verslag d.d. 11-01-2022 

K.c.     

Archief,   

Onderwerp     

Dorpsteamvergadering d.d. 11 januari 2022 via MS Teams, aanvang 20.00 uur 

 VERSLAG 
  

 

Opening en mededelingen 

Eke opent de vergadering. Johan en Theo hebben zich afgemeld voor deze 

vergadering. Gerda heeft besloten om het dorpsteam te gaan verlaten. De 

eerstvolgende vergadering in het Huis van Alles zal zij nog langskomen om 

afscheid te nemen. Speciaal welkom voor Jantien & Mariët de Gooijer en Ton 

Schreuders die vanavond kennis komen maken met het dorpsteam. Jantien 

en Mariët hebben gereageerd op de vacature dorpsteamlid bij de 

Vrijwilligerscentrale. Ton is bij het dorpsteam betrokken geraakt door zijn 

wens iets te gaan doen aan het verbeteren van de sociale cohesie in de buurt 

van de Rietveld woningen. 

 

 Ingekomen stukken/e-mails: 

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

agenda voor deze vergadering.  

  

 Verslag vorige vergadering d.d. 8 november 2021 

 Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag van de vorige 

vergadering. 

 De actielijst wordt door Jaco geactualiseerd aan de hand van de 

vaststellingen tijdens de vergadering. Alle acties die reeds de status gereed 

hadden worden uit de lijst verwijderd. 

 

Nadere toelichting op enkele acties: 

• 21-07-11: Eke heeft Annemarie Visser uitgenodigd voor de eerstkomende 

vergadering. Opgemerkt wordt dat deze ondertussen staat gepland op 28 

februari a.s. en dat deze datum nog moet worden gecommuniceerd met 

Annemarie. Dit zal Eke oppakken. 

• 21-09-09: Jaco neemt vooralsnog de rol van penningmeester over van 

Walter totdat hiervoor een nieuwe kandidaat is gevonden. Jaco laat 

weten dat de machtigingsaanvraag bij de Rabobank nog niet is afgerond. 
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• 21-11-03: De westzijde van de Koningin Wilhelminastraat wordt volgens 

de gemeente geen eenrichtingsverkeer.  

• 21-11-04: Jeroen gaat ODMH uitnodigen voor een presentatie aan 

dorpsteam Reeuwijk-Brug over hun aanpak geluidshinder A12. 

• 21-11-08: Gerke gaat alsnog de gemeente informeren over de gewenste 

plekken voor de  “uitgezonderd fietsers” bordjes. Sandra helpt hem bij 

het tot stand brengen van het contact met de gemeente. 

• 21-11-09: De Kennedysingel krijgt na de herinrichting een klinker 

bestrating, dus niet meer zoals nu asfalt. 

 

 Veiligheid en verkeer 

 De getroffen maatregelen aan de Mesdagstraat naar aanleiding van het 

gesprek van de bewoners met verkeerskundige Sander van Oosterhout en 

wethouder Inge Nieuwenhuizen zullen met de bewoners worden geëvalueerd 

aan de hand van een vragenlijst. Niet iedereen lijkt helemaal tevreden te zijn 

met de effecten op de verkeersveiligheid. Van het dorpsteam vraagt dit 

vooralsnog niet om actie. Wellicht zal straks wel kennis genomen kunnen 

worden van de bevindingen uit de evaluatie. 

 

 Duurzaamheid 

Jeroen meldt in de afgelopen periode kennis te hebben genomen van diverse 

duurzaamheidsinitiatieven in de regio. Het gaat onder andere over plannen 

voor zon-thermische warmtesystemen alsmede het streven naar een plastic 

vrije zone in het afwateringssysteem van het Groene Hart.  

 

Eke heeft vernomen dat in Waarder bewoners worden geholpen met een 

warmtescan van hun woning. Dit met als doel energielekken op te sporen. 

Volgens Sandra heeft ook in Bodegraven een vergelijkbaar plan gespeeld 

maar dit is door Corona op een laag pitje komen te staan. Jaco en Jeroen 

gaan na of het plan nieuw leven kan worden ingeblazen en gaan ook 

proberen te achterhalen of er interesse bestaat bij de inwoners van Reeuwijk-

Brug voor een dergelijke actie. 

 

Jaco meldt dat een mede bewoner van zijn appartementencomplex al langere 

tijd bezig is met de gemeente om een openbare laadpaal te realiseren bij 

winkelcentrum De Miereakker. Het lijkt er op dat de gemeente hierbij niet erg 

slagvaardig opereert. Jaco zal hierover navraag doen bij Sander van 

Oosterhout.   

 

Sociaal Domein 

 Het Rode Kruis biedt in samenwerking met Zorg en Zekerheid een AED, 

EHBO box en EHBO cursus aan. Hiervoor is het volgende pakket 

samengesteld:  

• Cursus basis EHBO (cursus voor 12 personen)  

• AED (incl. onderhoud) 

• EHBO koffer (overhandiging incl. uitleg door Rode Kruis) 

Vastgesteld wordt dat er al voldoende dekking in Reeuwijk-Brug aanwezig is. 

De AED bij Jumbo Miereakker zou echter wel beter naar buiten kunnen 
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worden gebracht om ook buiten winkeltijden voor gebruik beschikbaar te 

zijn. Eke gaat na of dit geregeld kan worden. 

   

Het blijkt erg lastig voor het dorpsteam om vereenzaamde ouderen tijdens de 

actuele Lock down op te sporen. De Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) werkt helaas ook niet mee. In de “Kijk op 

Bodegraven-Reeuwijk” zal er aandacht worden besteed aan dit onderwerp 

tijdens de Week van de Eenzaamheid. Hopelijk gaat dit aanknopingspunten 

opleveren voor het dorpsteam om iets te kunnen ondernemen ten goede van 

de betreffende ouderen.  

 

Openbare Ruimte 

 Eke heeft recent haar rondje gelopen door het dorp en daarbij is haar niets 

bijzonders opgevallen met betrekking tot het beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte. 

  

 Op dinsdag 10 januari jl. hebben Eke, Sandra en Jaco een digitale presentatie 

bijgewoond van de gemeente over haar schetsontwerp voor een loswal langs 

de Breevaart. Dit betreft een lang lopend proces (15 jaar) om te komen tot 

een acceptabele locatie en technische vormgeving van een plek waar 

goederen voor het plassengebied kunnen worden overgeladen van een 

vrachtauto op een duwboot. Doel is om zwaar vrachtverkeer voorgoed te 

kunnen weren van de smalle en kwetsbare wegen in het plassengebied. Eke 

licht het huidige schetsontwerp van de loswal nader toe aan de hand van een 

presentatie van Elmar van Bijsterveld. De presentatie betreft vooralsnog een 

vertrouwelijk stuk dat derhalve nu niet verder zal worden verspreid binnen 

het dorpsteam. 

 Het dorpsteam is positief over het huidige schetsontwerp. Adequaat toezicht 

op het gebruik van de loswal is een belangrijke randvoorwaarde. De Goudse 

Roei- en Zeilvereniging is overigens minder positief, ook al is het 

schetsontwerp reeds aangepast om de door hen gevraagde doorvaart van 

tenminste 30 meter breed te kunnen garanderen.  

 

 Communicatie    

 

Convenant 

Eke heeft de leden van het dorpsteam de concept versie toegestuurd van het 

door de gemeente opgestelde aangepaste Convenant voor de dorpsteams. De 

aanpassing is gedaan op verzoek van het Voorzittersoverleg maar tevens in 

het kader van de implementatie van de nieuwe Participatiewet binnen de 

gemeente. Vastgesteld is dat in de nieuwe versie goed rekening is gehouden 

met de bezwaren van het dorpsteam tegen de vorige versie. Eke heeft 

hierover al in een eerste reactie teruggekoppeld aan de gemeente. Jaco zal 

de concept versie van het nieuwe Convenant ter informatie doorsturen aan 

Jantien, Mariët en Ton.   
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Website 

Gerke licht de actuele stand van zaken toe met betrekking tot de website van 

het dorpsteam. Met het installeren van nieuwe software wordt het beheer 

van de site naar verwachting eenvoudiger.   

  

 Dorpsvisie 

 Eke, Jaco en Jeroen hebben op 27 oktober 2021 de Visie 2030 van 

dorpsteam Reeuwijk-Brug gepresenteerd aan de gemeenteraad. 

Teleurstellend was dat de interim Burgemeester weinig ruimte bood voor een 

mondelinge toelichting. Voor Burendag 2021 zijn er flyers gedrukt om de 

visie te verspreiden onder de inwoners van Reeuwijk-Brug. Er is nog een 

aantal flyers over dat verspreid kan worden onder belangstellenden. 

  

 De uitdaging voor het dorpsteam is nu om de thema’s van de Visie 2030 

nader uit te werken in concrete doelen voor de komende periode. Eke heeft 

de dorpsteam leden voorafgaand aan deze vergadering al gevraagd om 

hierover na te denken. De vraag wordt gesteld in hoeverre het dorpsteam 

zelf plannen op hoofdlijnen zou moeten uitwerken. Dit lijkt eerder een opgave 

voor de gemeentelijke overheidsdiensten. Het dorpsteam kan beter de 

betreffende diensten aansporen met plannen te komen die invulling geven 

aan haar visie om deze vervolgens te reviewen en op te volgen.  

  

 Jaco noemt een aantal concrete, kleinere doelen waarmee het dorpsteam aan 

de slag zou kunnen gaan in het kader van haar Visie 2030. Hij stelt voor om 

deze ideeën te verzamelen in een overzichtslijst per thema. Afgesproken 

wordt dat de dorpsteam leden in de komende periode met eigen ideeën 

komen om de brainstormlijst verder aan te vullen. Ideeën kunnen per e-mail 

naar Jaco en Eke worden gestuurd. Alle verzamelde ideeën kunnen daarna 

voor nadere uitwerking worden voorgelegd aan Niek Bouman die hiervoor bij 

de gemeente het juiste aanspreekpunt is voor het dorpsteam.  

 

 Nagekomen informatie via Eke: uit overleg met Niek gaat het met name om 

ideeën die door het dorpsteam zelf opgepakt kunnen worden in het licht van 

de toekomstvisie. Het gaat dus niet om het verder aangeven wat de 

gemeente moet doen, of om een verlanglijstje van het team voor uitvoering 

door de gemeente. 

  

 Gemeenteraadsverkiezingen  

  Besproken wordt welke actie het dorpsteam nog kan ondernemen richting de 

politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in 

Bodegraven-Reeuwijk. Eke stelt voor om kennis te nemen van de inhoud van 

de partijprogramma’s en de partijpunten die in lijn liggen met de Visie 2030 

van het dorpsteam in een e-mail bericht onder de aandacht te brengen bij de 

betreffende politieke partij. Dit om zo te laten weten dat het dorpsteam er 

aan hecht dat deze partijpunten daadwerkelijk worden opgevolgd de 

komende vier jaar. Eke wil deze actie wel oppakken namens het dorpsteam. 

Opgemerkt wordt dat het dorpsteam ervoor moet waken dat zij hierbij haar 

politieke neutraliteit niet uit het oog verliest. 
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  Projecten 

 De herinrichting van de Raadhuisweg / Zoutmansweg zal volgens de huidige 

planning begin februari 2022 van start gaan. Firma Bunnik is ook hier als 

aannemer geselecteerd door de gemeente. Jantien, Mariet en Ton worden 

bijgepraat over het project. Bij de start van het project zal het helaas zo zijn 

dat nagenoeg alle bomen langs de Breevaart moeten worden gekapt. Het 

behoud van al deze bomen is helaas niet haalbaar, zo is gebleken uit een 

speciaal hiertoe uitgevoerd onderzoek.  

  

 Rondvraag 

• Jeroen vraagt waar hij de bonnetjes van zijn declaratie nu kan inleveren. 

Dit kan vanaf begin januari bij Jaco, in digitale vorm. Jaco laat weten dat 

de machtigingsaanvraag voor de Rabobank rekening nog loopt en dat hij 

hierdoor nu nog geen transacties kan doen namens het dorpsteam. 

• Sandra vraagt of het dorpsteam het beheer van de partytent kan 

overnemen die zij momenteel in bezit heeft. Nu kan zij deze tent nog wel 

bij haar thuis bewaren maar op termijn kan dit een probleem worden. 

• Ton vraagt wie de kosten van het dorpsteam vergoed. Eke laat weten dat 

elk dorpsteam ieder jaar een eigen budget toegewezen krijgt van de 

gemeente ter hoogte van € 2.500,-   

• Jantien laat weten dat zij mogelijk bereid is om de rol van 

penningmeester op zich te nemen. Afgesproken wordt dat Jaco het 

financiële jaarverslag 2021 aan haar zal doorsturen zodat zij kennis kan 

nemen van de omvang van de administratie. Jantien zal terugkoppelen of 

zij de penningmeester rol daadwerkelijk wil gaan overnemen. 

 

Afsluiting 

Eke dankt de aanwezigen voor hun deelname aan de vergadering.  

 

Jantien, Mariet en Ton geven aan tijdens deze avond een positieve indruk te 

hebben gekregen van het reilen en zeilen van het dorpsteam. Zij zijn bereid 

om zitting te nemen in het dorpsteam. De benodigde inspanning hiervoor kan 

ieder voor zich bepalen. Jantien en Mariët laten weten dat zij waarschijnlijk 

verhinderd zijn voor de eerstkomende vergadering van het dorpsteam in 

verband met een verjaardag.  

 

Sandra heeft gezorgd voor een vergaderschema voor 2022 waarbij gelukkig 

alsnog het Huis van Alles op de betreffende maandag avonden kon worden 

gereserveerd dankzij de coulante opstelling van toneelvereniging VIOS.  

 

De eerstkomende dorpsteamvergadering staat gepland op  

maandag 28 februari a.s. 20.00 uur hopelijk weer in het Huis van Alles. 

 

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 

bespreken in de Werkgroep Duurzaamheid 

WBA Vervallen 

    

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

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

dorpsteam gewenst is. 

GNE Vervallen 

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

voor het tegengaan van vereenzaming onder ouderen 

GNE Vervallen 

    

21-07-06 Informeren wanneer de “uitgezonderd fietsers” bordjes onder de 

eenrichting verkeersborden worden geplaatst op o.a. de Dorus Rijkerstraat 

Gem. Loopt 

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

stellen aan dorpsteam Reeuwijk-Brug. 

EVH Gereed 

    

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

Penningmeester van het Dorpsteam 

Allen Gereed 

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

    

21-11-01 Bij bestelling jaren dertig lantaarnpalen voor Raadhuisweg/Zoutmansweg 

rekening houden met extra exemplaren voor het Westplein. 

Gem. Gepland 

21-11-02 Meest geschikte plek voor “Smiley Bord” langs Van Heuven Goedhartstraat 

doorgeven aan Karin 

SGR Loopt 

21-11-03 Dorpsteam informeren over wel of niet eenrichtingsverkeer voor de 

westzijde van de Koningin Wilhelminastraat 

Gem. Gereed 

21-11-04 Presentatie over geluidsscherm door ODMH in Reeuwijk-Dorp bijwonen. JST Vervallen 

21-11-05 Verplaatsbare vrijwilligersvacaturemuur voor HvA aanvragen bij SAM EVH Gereed 

21-11-06 Concrete doelen bedenken voor Uitvoeringsplan Visie 2030 Allen Loopt 

21-11-07 Dorpsteam informeren over data bewonersavonden herinrichting Notaris 

d’Aumerielaan 

Gem. Gepland 

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 

Gerke Gepland 

21-11-09 Dorpsteam informeren welke bestrating de Kennedysingel krijgt na de 

herinrichting; klinkers of zoals nu asfalt 

Gem. Gereed 

21-11-10 Met een voorstel komen voor een vergaderschema 2022, inclusief 

reserveringen HvA 

SGR Gereed 

 

22-01-01 Annemarie Visser uitnodigen voor een eerstkomende dorpsteam 

vergadering. 

EVH Gereed 

22-01-02 ODMH uitnodigen voor een presentatie aan dorpsteam Reeuwijk-Brug over 

hun aanpak geluidshinder A12 

JST Gereed 

22-01-03 Nagaan of warmtescan project nieuw leven kan worden ingeblazen en of de 

bewoners in Reeuwijk-Brug hiervoor belangstelling hebben 

JST / 

JQU 

Gepland 

22-01-05 Navragen of de AED bij Jumbo Mierenakker naar buiten kan worden 

gebracht om ook buiten winkeltijden voor gebruik beschikbaar te zijn. 

EVH Gepland 
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22-01-06 Concept versie van het nieuwe Convenant Dorpsteams ter informatie 

doorsturen aan Jantien, Mariët en Ton.   

JQU Gereed 

22-01-07 Ideeën voor realiseren Visie 2030 aanleveren bij Jaco en Eke om de 

brainstormlijst verder aan te vullen 

Allen Gepland 

22-01-08 Gemeenteraadsverkiezingen 2022: partijpunten in lijn met Visie 2030 van 

dorpsteam in e-mail onder aandacht brengen bij betreffende politieke partij 

EVH Gepland 

22-01-09 Nagaan wie partytent dorpsteam in beheer kan overnemen van Sandra Allen Gepland 

22-01-10 Jantien zal laten weten of zij de penningmeester rol op zich wil nemen JDG Gepland 

    

    

 


