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     Verslag van  Aanwezig   

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

Mulder; Theo Lamers; Willem van der Jagt; Gem. B-R: Gerrit 

van Eijk (wethouder); Nathalie Peppink. 

 

Notulist  Afwezig   

Jaco van der Quast  Johan Buurman; Sandra van Grieken; Jeroen Struijs; Ton 

Schreuders. 

Datum  Ons kenmerk    

17 mei 2022  Verslag d.d. 16-05-2022 

K.c.     

Archief,   

Onderwerp     

Dorpsteamvergadering d.d. 16 mei 2022 in het Huis van Alles, aanvang 20.00 uur 

 VERSLAG 
  

 

Opening en mededelingen 

Eke opent de vergadering. Johan, Jeroen en Ton hebben zich afgemeld. Sandra is 

afwezig omdat zij momenteel namens ons dorpsteam de bewonersavond voor de 

herinrichting van de Rietveld woningen buurt bijwoont.   

Namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn aanwezig Nathalie Peppink en 

wethouder Gerrit van Eijk die vanavond tevens afscheid komt nemen met een 

traktatie voor de aanwezigen.  

 

Eke informeert de aanwezigen over lopende zaken uit het Voorzittersoverleg.  

Het nieuwe Convenant Dorpsteams – Gemeente heeft nog steeds de status concept. 

Het is niet de verwachting dat dit op korte termijn zal veranderen. 

Binnen een maand zullen de voorzitters opnieuw bijeen komen met als doel 

ervaringen betreffende een actueel thema met elkaar te delen om van elkaar te 

kunnen leren. Als eerste thema wordt de belijning in het buitengebied opgepakt. 

Op 1 juni a.s. zal in Waarder een Veiligheidsavond worden gehouden waar Eke 

namens ons dorpsteam aan zal deelnemen. Wellicht kan deze avond een goed 

voorbeeld zijn voor een vergelijkbare bijeenkomst in Reeuwijk-Brug.  

Op 23 mei a.s. staat een digitaal afstemmingsoverleg gepland met de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk waaraan Eke en Jaco namens het dorpsteam aan zullen 

deelnemen. 

 

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 06-05-2022 binnengekomen maar zijn 

volgens Jaco niet inhoudelijk van voldoende belang om tijdens deze vergadering 

nader te bespreken.  

• Nathalie heeft recent updates gestuurd betreffende de actiepunten van de 

gemeente. Afgesproken wordt dat deze updates voortaan naar alle dorpsteam 

leden zullen worden gestuurd.  
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Verslag vorige vergadering d.d. 4 april 2022 

Er zijn 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, worden uit de lijst verwijderd. 

 

Nadere toelichting op enkele acties: 

• 21-11-01: Vanuit de gemeente is teruggekoppeld dat er geen jaren dertig 

lantaarnpalen op het Westplein komen te staan. Er lijkt nog wel een opening te 

zijn geboden om de verlichting op de Koeienbrug te gaan verfraaien tijdens de 

herinrichting van de Dunantlaan.   

• 21-11-02:  Vastgesteld wordt dat er nog geen smiley bord is geplaatst aan de 

Van Heuven Goedhartstraat. Volgens Theo en Gerke wordt hier nog steeds 

regelmatig veel te hard gereden. Het smiley bord langs de Raadhuisweg heeft de 

komende periode geen functie wegens de afsluiting en zou daarom kunnen 

worden verplaatst naar de Van Heuven Goedhartstraat. Wellicht kan in verband 

met langdurige ziekte een vervanger voor Karin worden gevraagd om dit te gaan 

regelen. 

• 21-11-07: Er zijn vooralsnog geen data bekend gemaakt voor bewonersavonden 

aangaande de herinrichting van de Notaris d’Aumerielaan. Wel speelt momenteel 

een issue aangaande het vaststellen van een nieuwe locatie voor een aantal 

parkeerplaatsen rond het nieuwe restaurant Elfhoeven. Dit in verband met het 

waarborgen van de verkeersveiligheid voor langsrijdende fietsers. 

• 22-02-02: De vraag van het dorpsteam of de veiligheid van verkeersdeelnemers, 

met name fietsers en voetgangers, voldoende gewaarborgd is met het 

voorgenomen reactieve onderhoudsbeleid van straatwerk is ondertussen 

beantwoord door de gemeente. Duidelijk is dat op termijn door het nieuwe beleid 

meldingen door bewoners van onveilig wegdek steeds belangrijker zullen 

worden. Hierover zal op de website van het dorpsteam een mededeling worden 

gepubliceerd. Het advies daarbij is om voor meldingen de Gemeente App te 

gebruiken. Die blijkt het snelst te werken voor de afhandeling van meldingen. 

 

Veiligheid en verkeer 

Theo en Gerke melden dat de Mesdagstraat aan één zijde door middel van een 

fietssluis zal worden afgesloten voor het autoverkeer. Hiermee beoogt men, zoals 

afgestemd met aanwonenden, het doorgaande verkeer door de straat te weren en 

daarmee de verkeersveiligheid voor met name kinderen te verbeteren. De toekomst 

zal het beoogde effect moeten gaan uitwijzen. 

  

Eke en Jaco hebben bericht ontvangen van Johan Buurman over de actuele 

verkeerssituatie in Reeuwijk-Brug: 

• omdat het gebruik van (vracht)-auto's van de Zoutmansweg - Raadhuisweg aan 

verandering onderhevig is, lijkt het verstandig om de route naar de Miereakker 

en winkelcentrum West voor vrachtauto's te verwijzen vanaf de grens bebouwde 

kom. Momenteel rijden regelmatig grote combinaties over het Treebord die niet 

duidelijk lijken te weten hoe te rijden en dan de doorgaande weg klem zetten.  

Bovenstaand punt zal ter behandeling worden doorgegeven aan Nathalie Peppink. 

 

Duurzaamheid 
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Geen bespreekpunten voor deze vergadering. 

  

Sociaal Domein 

Eke heeft Sandra gevraagd namens het dorpsteam deel te nemen aan de 

bewonersavond voor de herinrichting van de Rietveld woningen buurt. Dit omdat Ton 

verhinderd bleek te zijn wegens vakantie. Sandra kan dus niet aanwezig zijn bij deze 

dorpsteamvergadering.  

Het verbeteren van de sociale cohesie in de Rietveld woningen buurt betreft een 

belangrijk speerpunt van dorpsteam Reeuwijk-Brug de komende periode. Eke zal ter 

inspiratie een presentatie doorsturen van de Bodegraafse Zeeheldenbuurt waar een 

min of meer vergelijkbare sociale problematiek is aangepakt.   

  

Openbare Ruimte 

 Theo meldt te hebben geconstateerd dat het groenonderhoud in de 

Bernadottenstraat ver onder de maat is. Het onkruid staat hier momenteel hoog 

tussen de nieuwe beplanting. Afgesproken wordt dat Gerke Theo zal helpen via de 

Gemeente App hiervan melding te maken.  

  

 Willem vraagt waarom bij de nieuwe zitsteigers langs de Raadhuisweg (nog) geen 

afvalbakken staan. Hij voorziet hier extra vervuiling wanneer recreanten straks 

intensief gebruik gaan maken van de steigers zodra de herinrichting van de 

Raadhuisweg klaar is. Nathalie zal bij Elmar navragen of er afvalbakken zijn voorzien 

in het uitvoeringsplan van de aannemer.    

    

Communicatie    

 Gerke laat op zijn mobiele telefoon zien dat de verslagen van ons dorpsteam voor 

geïnteresseerden goed zijn ontsloten via onze website: 

https://www.dorpenwijk.nl/reeuwijk-brug/ 

Gerke heeft geen problemen met het invoeren van content, maar is daarbij wel 

afhankelijk van wat hij precies aangeleverd krijgt. 

 

Projecten 

 Dorpsvisie 2030 

Jaco heeft eerder alle ideeën verzameld in een overzichtslijst per thema en deze 

voorzien van ranking informatie. Niek Bouman en Gijsje Jacobs hebben ondertussen 

aanvullende informatie verstrekt over welke projecten al lopen bij de gemeente. Dit 

om te kunnen bepalen welke ideeën van het dorpsteam hier goed op aansluiten. Met 

name deze ideeën lijken het beste met voorrang te kunnen worden opgepakt.  

 

Eke stelt het dorpsteam voor om de volgende projecten dit jaar met prioriteit op te 

pakken:  

• Nieuwe/bestaande woningen allemaal energie-neutraal of zelfs energie-

opwekkend, geldt ook voor WBV Reeuwijk. Te beginnen met het leggen van 

contact met de Woningbouwverenigingen en mogelijk ook een zogenaamde 

energiecoarch – actiehouders Jeroen, Willem, Jaco 

• Verdere vergroening van het dorp. Als je uit het plassengebied komt, komt de 

bebouwde kom heel betonnerig over. De voorgenomen aanpak is om situaties in 

beeld te brengen waar stenen in groen kunnen worden omgevormd of bomen 

kunnen worden bij geplant – actiehouders Jeroen en Eke 

https://www.dorpenwijk.nl/reeuwijk-brug/
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• "Rietveld huizen" wijk  - contacten onderling, tegengaan verpaupering, wijk 

schoon. Hiervoor zullen de Woningbouwvereniging en de bewoners worden 

benaderd – actiehouders Ton en Sandra  

• Misschien helpt enige voorlichting aan toeristen, dat er ook gewoon mensen 

wonen in Reeuwijk-Brug. Gedacht wordt daarbij aan een soort van “goodybag” 

met diverse informatie voor bezoekers. Dit eventueel in overleg met 

vakantiepark Landal Reeuwijkse Plassen – actiehouders n.t.b. 

  

Rondvraag 

• Willem heeft geconstateerd dat met de ophogingen van het straatwerk diverse 

brandkraan aanduiding paaltjes nauwelijks meer zichtbaar zijn. Hetzelfde wordt 

gezien bij diverse kastjes voor nutsvoorzieningen. Mogelijk zijn de beheerders 

hiervan nog niet op de hoogte of speelt er een achterstand bij de 

herstelwerkzaamheden. Willem zal de door hem geconstateerde situaties melden 

via de Gemeente App.  

• Gerke ziet een kans voor een extra pannaveld achter de sporthal langs de A12. 

Eke vraagt Gerke om foto’s te maken van de betreffende locatie, zodat de 

haalbaarheid van deze locatie kan worden besproken met de gemeente.  

• Theo vraagt of iemand weet of de recent geplaatste eendenkorven al in gebruik 

zijn genomen door broedende eenden. Dit blijkt bij de aanwezigen niet bekend te 

zijn. 

 

Afsluiting 

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

bijzonder dankt Eke de wethouder voor zijn traktatie en wenst hem alle goeds. 

 

De eerstkomende dorpsteamvergadering staat gepland op maandag 27 juni a.s. 

om 20.00 uur in het Huis van Alles.  
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Actielijst 

Actienr. Omschrijving Door Status 

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

rekening houden met extra exemplaren voor het Westplein. Over de 

actuele stand van zaken kan Ron Sluis nader informeren. 

Gem. Vervalt 

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

doorgeven aan Karin 

SGR Loopt 

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

d’Aumerielaan 

Gem. Gepland 

 

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

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. Gereed 

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 

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

dorpsteam interesse heeft in deelname aan de voorgenomen 

adviestrajecten. 

EVH Gepland 

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

brainstormlijst ter beoordeling kan worden voorgelegd aan Niek Bouman.  

Allen Loopt 

 

22-04-01 Eke zal een datum prikken voor een bijeenkomst buiten de normale 

vergadering waarbij Gerda en René kunnen worden uitgenodigd om alsnog 

afscheid te nemen van het dorpsteam. 

EVH Gepland 

22-04-02 Vanwege het door Gerke gemelde probleem betreffende links afslaand 

verkeer naar de Tasmanstraat een bord eenrichtingsverkeer laten plaatsen. 

Gem. Gepland 

22-04-03 Sander van Oosterhout neemt de voorstellen om de verkeersoverlast op 

het Treebord aan te pakken in overweging mee naar de gemeente en zal 

hierover aan Gunther Stalenberg en het dorpsteam (laten) terugkoppelen.  

Gem. Gereed 

22-04-04 Het dorpsteam informeren over de plaatsing van de meetlus op het 

Treebord en de extra ingewonnen verkeersinformatie. Dit zal na de 

herinrichting Raadhuisweg plaatsvinden om een representatieve meting te 

kunnen doen. 

Gem. Gepland 

22-04-05 N.a.v. bericht van Johan: Berm Oudeweg (graskant), deel waar asfalt ligt 

opvullen of grasklinkers aanbrengen. 

Gem. Loopt 

22-04-06 N.a.v. bericht van Johan: VRI hoek Zoutmansweg - Rondweg overdag in 

werking laten, ook wanneer de Zoutmansweg gereed is.  

Gem. Gepland 

22-04-07 Overwegen om namens de bewoners van Reeuwijk-Brug schriftelijk te 

klagen bij RWS over de geluidshinder van de A12.  

Allen Gepland 
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22-04-08 Een datum prikken waarop de schoonmaakactie van 19 maart jl. kan 

worden herhaald. 

Allen Gepland 

22-04-09 Een speciale vergadering (via Teams?) inplannen om de verzamelde ideeën 

te prioriteren zodat deze ter beoordeling te kunnen voorgeleggen aan Niek 

Bouman.  

EVH Vervalt 

    

22-05-01 Evalueren of de op 1 juni 2022 in Waarder gehouden Veiligheidsavond een 

goed voorbeeld is voor een vergelijkbare bijeenkomst in Reeuwijk-Brug.  

EVH Gepland 

22-05-02 Nathalie zal haar update berichten betreffende de actiepunten van de 

gemeente voortaan naar alle dorpsteam leden sturen.  

NPE Gepland 

22-05-03 Op de website van het dorpsteam een mededeling publiceren dat door het 

nieuwe onderhoudsbeleid van de gemeente meldingen door bewoners van 

onveilig wegdek steeds belangrijker worden. 

GMU Gepland 

22-05-04 Het voorstel van Johan om de route naar de Miereakker en winkelcentrum 

West voor vrachtauto's te verwijzen vanaf de grens bebouwde kom 

doorgeven aan Nathalie.  

EVH Gepland 

22-05-05 Presentatie doorsturen van de aanpak van de sociale problematiek in de 

Bodegraafse Zeeheldenbuurt. 

EVH Gepland 

22-05-06 Theo helpen om via de Gemeente App melding te maken van het 

achterstallige groenonderhoud in de Bernadottenstraat.  

GMU Gepland 

22-05-07 Bij Elmar navragen of er afvalbakken bij de steigers aan de Raadhuisweg 

zijn voorzien in het uitvoeringsplan van aannemer Bunnik.  

NPE Gepland 

22-05-08 Geconstateerde situaties betreffende gezakte/onzichtbare brandkraan 

paaltjes melden via de Gemeente App.  

WJA Gepland 

22-05-09 Foto’s maken voor Eke van de mogelijk geschikte locatie voor een extra 

pannaveld nabij de sporthal langs de A12. 

GMU Gepland 

    

 


