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     Verslag van  Aanwezig   

Dorpsteam Reeuwijk-Brug  Eke Vos-Heikens (voorzitter); Jaco van der Quast; Gerke 

Mulder; Theo Lamers; Jeroen Struijs; Ton Schreuders; Willem 

van der Jagt; Gem. B-R: Gerrit van Eijk (wethouder); Nathalie 

Peppink; Elmar van Bijsterveld (ged.) 

 

Notulist  Afwezig   

Jaco van der Quast  Sandra van Grieken; Johan Buurman; Jantien & Mariët de 

Gooijer; Gerda Nederhoff. 

 

Datum  Ons kenmerk    

2 maart 2022  Verslag d.d. 28-02-2022 

K.c.     

Archief,   

Onderwerp     

Dorpsteamvergadering d.d. 28 februari 2022 in het Huis van Alles, aanvang 20.00 uur 

 VERSLAG 
  

 

Opening en mededelingen 

Eke opent de vergadering met een dubbel gevoel gezien de oorlog in de 

Oekraïne. Sandra, Johan, Jantien en Mariët hebben zich afgemeld voor deze 

vergadering. Gerda heeft het dorpsteam verlaten maar zou nog eenmaal 

fysiek aanwezig zijn om afscheid te nemen. Nathalie zal zorgen voor een 

bloemetje als dank voor haar inzet. Speciaal welkom voor Willem van der 

Jagt die vanavond nieuw toetreedt tot het dorpsteam alsmede wethouder 

Gerrit van Eijk die interim is aangesteld ter  vervanging van Inge van 

Nieuwenhuizen. Elmar van Bijsterveld is speciaal aanwezig voor het 

agendapunt openbare ruimte dat naar voren wordt gehaald zodat hij eerder 

de vergadering kan verlaten.  

 

Eke informeert het dorpsteam over het voorzittersoverleg dat dinsdagavond 

22 februari jl. heeft plaatsgevonden. Positief was de aanwezigheid van enkele 

raadsleden bij dit overleg. Met name is gesproken over het nieuwe 

Convenant aangaande de samenwerking tussen dorpsteams en gemeente. 

Punt van kritiek was de hierin gestelde norm van 8 jaar voor de maximale 

zittingstermijn van dorpsteamleden gezien de moeite die dorpsteams hebben 

met het vinden van nieuwe leden. Duidelijk werden de verschillen in de 

teams onderling in hun activiteiten, maar ook in hun communicatie en relatie 

met de gemeente. Al met al is het voorzittersoverleg door Eke als zeer 

constructief ervaren. 

 

 Ingekomen stukken/e-mails: 

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

agenda voor deze vergadering. Enkele stukken zijn nog na de peildatum 

21-02-2022 binnengekomen en worden door Jaco mondeling genoemd. 
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 Verslag vorige vergadering d.d. 11 januari 2022 

 Wethouder Van Eijk maakt een opmerking over de warmtescan in Waarder 

maar dit leidt niet tot een aanpassing van het verslag. Verder zijn er geen 

inhoudelijke opmerkingen op het verslag. 

 De actielijst wordt door Jaco geactualiseerd aan de hand van de 

vaststellingen tijdens de vergadering. Acties waarvan de status gereed is 

vastgesteld tijdens de vorige vergadering zijn uit de lijst verwijderd. 

 

Nadere toelichting op enkele acties: 

• 21-07-06: Gerke neemt nog contact op met Sander van Oosterhout of de 

ondertussen geplaatste bordjes alleen voor fietsers gelden of ook voor 

bromfietsers. Idem over de optimale hoogte van de bordjes. 

• 21-11-01: Over de stand van zaken betreffende extra exemplaren jaren 

dertig lantaarnpalen voor het Westplein kan Ron Sluis nader informeren.  

• 21-11-02: Over het smiley bord heeft Sandra ondertussen contact gehad 

met Karin Aartman. Zij zou haar telefoonnummer doorgeven aan Patrick, 

degene die de borden verhangt, zodat Sandra hem kan vertellen waar 

het bord in de Van Heuven Goedhartstraat precies moet worden 

geplaatst.  

• 22-01-05: Jumbo supermarkten wil helaas niet meewerken aan het naar 

buiten brengen van de AED om deze ook buiten winkeltijden voor gebruik 

beschikbaar te houden.  

• 22-01-08: gemeenteraadsverkiezingen 2022: de Visie 2030 van het 

dorpsteam wordt geacht voldoende onder aandacht te zijn gebracht bij 

de politieke partijen. Een speciaal e-mailbericht door het dorpsteam 

wordt daarom bij nader inzien achterwege gelaten.  

• 22-01-09: Vooralsnog is er niemand die over voldoende opbergruimte 

lijkt te beschikken om de partytent van het dorpsteam in beheer over te 

nemen van Sandra. 

  

Openbare Ruimte 

 Elmar geeft zijn toelichting op de recente ontwikkelingen.  

 Er is een voorlichtingsavond gehouden voor omwonenden betreffende de 

herinrichting van de Dunantlaan / Doornappel. Een aantal bewoners heeft 

zich daarbij zeer kritisch opgesteld. Belangrijke punten van kritiek betreffen 

het bevoorradend vrachtverkeer over de Dunantlaan en het aantal 

beschikbare parkeerplaatsen. Wat betreft het aantal parkeerplaatsen langs de 

Dunantlaan is behoefte aan extra aantallen bij winkelcentrum Miereakker en 

juist weer minder richting het Treebord. Per saldo zal het aantal 

parkeerplaatsen verminderd worden om ruimte te creëren voor extra groen. 

 Zoals iedereen kan zien is ondertussen gestart met de uitvoering van het 

herinrichtingsproject Raadhuisweg / Zoutmansweg. Alle bomen zijn 

ondertussen gerooid. Helaas zijn enkele laatst overgebleven exemplaren ook 

nog gesneuveld tijdens de recente stormdagen. Aannemer Bunnik ervaart de 

nodige uitdaging met het diverse verhardingsmateriaal dat onder het 

verwijderde asfalt wordt aangetroffen. Vooralsnog blijft de streefdatum 

gereed van het project ongewijzigd. 
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 Binnenkort starten er werkzaamheden aan de riolering rond het gemaal aan 

het Treebord waarvoor de nieuwe bestrating helaas deels weer opengebroken 

zal moeten worden.  

 Het dorpsteam dankt Elmar voor zijn aanwezigheid.  

  

 Wethouder Van Eijk geeft zijn toelichting op de recente herziening van het 

Uitvoeringsprogramma 2022-2025. Met name de huidige hoge inflatie en 

schaarste aan materialen en middelen zijn debet aan deze herziening. De 

impact op de voorgenomen projecten in Reeuwijk-Brug lijkt gelukkig mee te 

vallen. Andere dorpskernen hebben relatief minder geluk. Dorpsteam 

Reeuwijk-Brug is kritisch op de onderbouwing door portefeuillehouder Oskam 

in de Raadsinformatiebrief waarin hij schrijft dat bij het dagelijks onderhoud 

minder gebreken aan asfalt of stenen zullen worden verholpen. Gebreken 

worden volgens hem voortaan reactief in plaats van pro-actief verholpen. Dit 

betreft volgens wethouder Van Eijk een systeem van “conditie monitoring”. 

Het dorpsteam vraagt zich af of de veiligheid van verkeersdeelnemers, met 

name fietsers en voetgangers, zo nog wel voldoende gewaarborgd kan 

worden. Meldingen van onveilige situaties door burgers moeten in ieder geval 

zeer adequaat worden afgehandeld bij de gemeente. Burgers moeten extra 

alert zijn op het onderhoud van straatwerk en onveilige situaties direct 

melden via de app. Dat werkt sneller dan via de gemeentelijke website.   

  

 Veiligheid en verkeer 

 Het dorpsteam constateert dat er sinds de start van het herinrichtingsproject 

Raadhuisweg / Zoutmansweg wegens eenrichtingverkeer vaker te hard wordt 

gereden. Nu er meer verkeer het Treebord kiest als omleidingsverkeer 

ontstaan ook vaker onveilige situaties in de S-bocht nabij het gemaal. Dit is 

een ongewenste situatie, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers 

en de medewerkers van aannemer Bunnik die langs de Raadhuisweg / 

Zoutmansweg werken. De gemeente wordt gevraagd na te gaan of hier op 

korte termijn mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. Daarnaast 

wordt de verkeerskundige van de gemeente gevraagd een statistische 

analyse van recent gemeten snelheden in Reeuwijk-Brug op zo kort 

mogelijke termijn aan te leveren. 

 

 Duurzaamheid 

 Het dorpsteam heeft een nieuwsbericht in de KoBR geplaatst over de 

mogelijkheid deel te nemen aan een door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

ondersteunde warmtescan op woningen in Reeuwijk-Brug. Helaas bleek dit 

nieuwsbericht voorbarig te zijn. De gemeente heeft in de dorpskern Waarder 

vorig jaar een proefproject uitgevoerd maar de resultaten hiervan moeten 

eerst nog geëvalueerd worden voordat een soortgelijke actie naar de overige 

dorpskernen wordt “uitgerold”. Dorpsteam Reeuwijk-Brug zal er op toezien 

dat de gemeente niet te lang wacht met voorgenoemde evaluatie. Een 

warmtescan op woningen kan het beste worden uitgevoerd in de winter 

wanneer de temperaturen relatief laag zijn. Het streven is om de gemeente 

aan te sporen om haar evaluatie van het proefproject komende zomer af te 

ronden zodat in de eerstvolgende winter van 2022/2023 een warmtescan 

actie in Reeuwijk-Brug kan worden georganiseerd. Zodra er concrete 
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afspraken zijn gemaakt over zo’n warmtescan project zal het dorpsteam de 

inwoners van Reeuwijk-Brug hierover opnieuw informeren.. 

 

Willem vraagt of en hoe er extra laadpalen voor e-auto’s kunnen komen 

langs de Dunantlaan. Jaco meldt dat een mede bewoner van zijn 

appartementencomplex al langere tijd bezig is om via het hiervoor opgerichte 

loket van de gemeente een openbare laadpaal te krijgen bij winkelcentrum 

Miereakker. Het lijkt erop dat de hiervoor op dit moment de benodigde 

capaciteit ontbreekt bij energiedienstverlener Engie en netbeheerder Stedin. 

Dit betreft een landelijk bekend probleem. 

 

Sociaal Domein 

 Het dorpsteam is geïnformeerd dat er recent een nieuwe Adviesraad Sociaal 

Domein in de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is geïnstalleerd. Deze 

onafhankelijke adviesraad gaat de komende jaren de gemeente adviseren 

over onderwerpen in het sociale domein. Zij doen dit vanuit het perspectief 

van inwoners in al haar diversiteit en willen daarom ook graag met de 

dorpsteams samenwerken. Eke zal onze interesse in deelname alvast melden 

via het volgende e-mailadres: info@adviesraadbodegravenreeuwijk.nl 

  

Het dorpsteam heeft bericht gekregen van een inwoner over zijn idee om een 

voor gehandicapten toegankelijke (vis)steiger te realiseren aan de Oostsloot. 

Het dorpsteam wil hierover graag meedenken maar kan dit verzoek niet zo 

maar volledig op haar schouders nemen. Van belang is dat bewoners zelf 

zorgen voor aantoonbaar voldoende draagvlak in de buurt voor hun initiatief. 

Wat betreft de voorgestelde steiger aan de Oostsloot bestaat er vooralsnog 

geen duidelijkheid of hiervoor voldoende draagvlak bestaat bij de direct 

omwonenden. In afwachting hiervan neemt het dorpsteam hier geen actie. 

Overigens lijkt er al een plan te zijn bij de gemeente om een vissteiger aan 

de Spree aan te gaan leggen, maar onduidelijk is of deze geschikt zal zijn 

voor minder validen. 

   

  Communicatie    

Eke en Jaco zijn enkele weken geleden geïnterviewd door Loes Kamer voor 

een thema-pagina over dorpsteam Reeuwijk-Brug in de KoBR. In verband 

met privé omstandigheden van de journaliste hebben zij nog geen concept 

van deze pagina ter review ontvangen.  

 

Jaco heeft kennis gemaakt met de functionaliteit van de Nextdoor App en 

denkt dat het dorpsteam deze goed zou kunnen benutten als extra 

communicatiekanaal richting de inwoners van Reeuwijk-Brug. Volgens 

wethouder Van Eijk heeft dorpsteam Bodegraven-Zuid al veel ervaring 

opgedaan met een andere vergelijkbare app. Jaco zal contact opnemen met 

Marcel Bosch voor nadere informatie over de toepassingsmogelijkheden 

hiervan voor dorpsteam Reeuwijk-Brug.  

 

Gevraagd wordt om de nieuwe dorpsteamleden op te nemen in de e-mail 

verzendlijst van ons dorpsteam; reeuwijk-brug@dorpenwijk.nl   

mailto:info@adviesraadbodegravenreeuwijk.nl
mailto:reeuwijk-brug@dorpenwijk.nl
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 Projecten 

 Opschoonactie door dorpsteam Reeuwijk-Brug 

 Op 19 maart a.s. wordt weer de Nationale Opschoondag gehouden. 

Dorpsteam Nieuwerbrug heeft op deze dag de Mobiele Milieustraat 

gereserveerd voor de ochtend. Zij gaan dan met een grote groep vrijwilligers 

het dorp opruimen en het plaatsen van de Milieustraat past daar goed bij.  

 Eke heeft aan Karin Aartman van het Team Leefomgeving van de gemeente 

laten weten een soortgelijke actie in Reeuwijk-Brug te willen organiseren met 

daarbij de Milieustraat gereserveerd voor de middag. Alle dorpsteamleden is 

verzocht 19 maart a.s. in de agenda te reserveren voor bovengenoemde 

actie. Eke laat weten dat zij de deelname van een ieder zeer op prijs stelt. 

Van 13 tot 16 uur staat het afvalbrengstation bij De Brug. In de KoBR zijn de 

inwoners reeds opgeroepen om mee te doen. 

   

 Dorpsvisie 2030 

 Jaco heeft ondertussen een groot aantal ideeën verzameld in een 

overzichtslijst per thema. Afgesproken wordt dat het dorpsteam de komende 

periode deze ideeën gaan prioriteren zodat de brainstormlijst ter beoordeling 

kan worden voorgelegd aan Niek Bouman die hiervoor bij de gemeente het 

juiste aanspreekpunt is voor het dorpsteam.  

 

 Eendenkorven 

 Eke heeft het initiatief van Heidi Looij opgepikt en gaat namens het 

dorpsteam een drietal eendenkorven laten plaatsen. Er zijn diverse locaties 

aangedragen waar plaatsing zou kunnen. Eigendomsgrenzen en eisen van 

het waterschap moeten wel in acht worden genomen. Geschikte locaties zijn 

te vinden langs de Kennedysingel, Van Staverenstraat, Oostsloot en het 

Treebord. Het dorpsteam stemt in met financiering van de korven ten laste 

van budget 2022.  

   

 Graffiti kunstwerk onder A12 viaduct 

 Eke meldt de stand van zaken bij de voorbereidingen die momenteel 

plaatsvinden met medewerking van een aantal sponsoren. Er is een ontwerp 

gemaakt dat wordt gepresenteerd aan het dorpsteam. De realisatie van het 

kunstwerk zal naar verwachting in de maand mei plaatsvinden. Hierbij zal 

een deel van de weg worden afgezet. Dorpsteamleden wordt gevraagd om 

eventueel assistentie te verlenen tijdens de uitvoering (catering).  

 

 Rondvraag 

• Jeroen laat weten dat door Barend Tameris een Roerdomp is gesignaleerd 

in het natuurgebied Oostsloot. Barend gaat zorgen dat de rust in het 

gebied gehandhaafd wordt voor deze zeldzame vogel. Helaas blijken hier 

toch te vaak mensen rond te lopen, o.a. met metaaldetectoren.  

• Jaco krijgt van Nathalie de Rabobankpas met bijbehorende stukken 

overhandigd. Hiermee kan hij zijn rol als (tijdelijke) penningmeester van 

het dorpsteam gaan vervullen.  

• Eke meldt dat Sandra een schema van aftreden opgesteld. Dit zal nog ter 

informatie worden rondgestuurd. 
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Afsluiting 

Eke dankt de aanwezigen voor hun deelname en sluit de vergadering.  

De eerstkomende dorpsteamvergadering staat gepland op  

maandag 4 april a.s. om 20.00 uur in het Huis van Alles.  
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Actielijst 

Actienr. Omschrijving Door Status 

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

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

Gem. Loopt 

    

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

rekening houden met extra exemplaren voor het Westplein. Over actuele 

de stand van zaken kan Ron Sluis nader informeren. 

Gem. Gepland 

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

doorgeven aan Karin 

SGR Loopt 

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

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 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 

Gereed 

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 Gereed 

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 Gereed 

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

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

EVH Vervallen 

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 

    

22-02-01 Zorgen voor een bloemetje voor Gerda als dank voor haar inzet. NPE Gepland 

22-02-02 De vraag van het dorpsteam beantwoorden of de veiligheid van 

verkeersdeelnemers, met name fietsers en voetgangers, voldoende 

gewaarborgd is met het voorgenomen reactieve onderhoudsbeleid van 

straatwerk.  

Gem. Gepland 

22-02-03 De vraag van het dorpsteam beantwoorden of er op korte termijn 

mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen voor te hard rijden 

langs werkzaamheden aan Raadhuisweg / Zoutmansweg en op de 

omleidingsroute over het Treebord. 

Gem. Gepland 

22-02-04 De verkeerskundige van de gemeente vragen om op korte termijn een 

statistische analyse van recent gemeten snelheden in Reeuwijk-Brug aan te 

leveren 

EVH Gepland 

22-02-05 De vraag van het dorpsteam beantwoorden of de evaluatie van het pilot 

project Warmtescan Waarder komende zomer kan worden afgerond zodat 

in de eerstvolgende winter van 2022/2023 een warmtescan actie in 

Reeuwijk-Brug kan worden georganiseerd. 

Gem. Gepland 
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22-02-06 De nieuw aangestelde Adviesraad Sociaal Domein informeren dat het 

dorpsteam interesse heeft in deelname aan de voorgenomen 

adviestrajecten. 

EVH Gepland 

22-02-07 Contact opnemen met Marcel Bosch van dorpsteam Bodegraven-Zuid voor 

nadere informatie over de toepassingsmogelijkheden van app’s voor 

communicatie met dorpsbewoners. 

JQU Gepland 

22-02-08 Gevraagd wordt om de nieuwe dorpsteamleden op te nemen in de e-mail 

verzendlijst van ons dorpsteam; reeuwijk-brug@dorpenwijk.nl 

JQU, 

NPE 

Gepland 

22-02-09 19 maart a.s. in de agenda reserveren voor de schoonmaakactie, deelname 

van een ieder wordt zeer op prijs gesteld. 

Allen Gepland 

22-02-10 De verzamelde ideeën voor realisatie Dorpsvisie 2030 prioriteren zodat de 

brainstormlijst ter beoordeling kan worden voorgelegd aan Niek Bouman.  

Allen Gepland 

22-02-11 Drie geschikte locaties voor het plaatsen van de eendenkorven doorgeven 

aan Heidi Looij.  

Eke Gepland 

22-02-12 Het door Sandra opgestelde Schema van Aftreden ter informatie 

rondsturen aan de dorpsteamleden. 

JQU Gepland 
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