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     Verslag van  Aanwezig   

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

Mulder; Theo Lamers; Sandra van Grieken; Speciaal 

aanwezig: Cees Ouwerkerk; Jolanda Gerbrandts; Marleen van 

Lanen. 

Notulist  Afwezig   

Jaco van der Quast  Johan Buurman; Jeroen Struijs; Ton Schreuders; Willem van 

der Jagt; Gem. B-R: Nathalie Peppink. 

Datum  Ons kenmerk    

8 juli 2022  Verslag d.d. 27-06-2022 

K.c.     

Archief,   

Onderwerp     

Dorpsteamvergadering d.d. 27 juni 2022 in het Huis van Alles, aanvang 20.00 uur 

 VERSLAG 
  

 

Opening en mededelingen 

Eke opent de vergadering. Helaas zijn relatief veel dorpsteamleden vanavond 

afwezig. Johan, Jeroen, Ton en Willem hebben zich afgemeld voor deze vergadering. 

Namens gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft Nathalie Peppink zich afgemeld. Ook 

heeft zij laten weten dat de nieuwe dorpswethouder Robin Kersbergen niet eerder 

dan bij de dorpsteamvergadering van 29 augustus a.s. aanwezig zal zijn om kennis 

te maken. 

Cees Ouwerkerk en Jolanda Gerbrandts zijn deze vergadering speciaal aanwezig om 

de functie van de nieuw opgerichte Adviesraad Sociaal Domein nader toe te lichten 

en om kennis te maken met dorpsteam Reeuwijk-Brug.  

Marleen van Lanen, woonachtig aan de Raadhuisweg, zal later bij deze vergadering 

aanschuiven om haar voorstel aan de gemeente, een zogenaamde Blije Bijen weide 

realiseren tegenover haar woning, nader toe te lichten aan het dorpsteam.  

 

Ingekomen stukken/e-mails: 

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

voor deze vergadering.  

• Eén stuk is nog na de peildatum 20-06-2022 binnengekomen betreffende een 

uitnodiging van SAM Academie voor deelname aan de training ¨Samenwerken 

met vrijwilligers met een psychische kwetsbaarheid¨. Eke laat weten zich niet 

voor deze training aan te melden maar wel voor het initiatief van SAM Welzijn 

betreffende een brainstorm sessie op 6 juli a.s. voor iedereen die graag wil 

meedenken over hoe het vrijwilligerswerk beter op de kaart te zetten.  

  

Verslag vorige vergadering d.d. 16 mei 2022 

Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag. 

De actielijst zal naderhand na het opstellen van het verslag worden geactualiseerd 

aan de hand van 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: 
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• 21-11-01: Sandra laat weten niet akkoord te willen gaan met de terugkoppeling 

door de gemeente dat er geen jaren dertig lantaarnpalen op het Westplein 

komen te staan. Volgens haar wordt hiermee een gedane belofte aan het 

dorpsteam gebroken. Zij zal namens het dorpsteam actie nemen richting de 

gemeente om te zorgen dat deze belofte alsnog wordt nagekomen. 

• 22-04-04: Mevrouw Dagmar Tiemens heeft op 23 juni jl. een e-mail gestuurd 

naar Sander van Oosterhout met de opmerking nog geen terugkoppeling te 

hebben gehad op de door haar man in het dorpsteam toegelichte overlast van 

zwaar verkeer op het Treebord. Mogelijk is er ondertussen door Sander een 

reactie gegeven op dit bericht maar in dat geval heeft het dorpsteam (nog) geen 

kopie hiervan ontvangen. 

 

Veiligheid en verkeer 

De verkeerscirculatie in het dorp door de herinrichting van de Raadhuisweg / 

Zoutmansweg lijkt extra onder druk te staan nu de deadline van het project nadert. 

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het afronden van kruispunten met 

wisselende wegafsluitingen tot gevolg. Opgemerkt wordt dat het nog even op het 

tandvlees bijten is voor het dorp maar dat het einde van de verkeersellende gelukkig 

in zicht is. De geplande opleverdatum is 22 juli 2022. 

Johan heeft recent een bericht gestuurd met door hem recent geconstateerde 

aandachtspunten met betrekking tot de verkeersveiligheid rond het 

herinrichtingsproject. Eke vraagt Jaco om dit bericht door te sturen naar de 

gemeente. 

 

Duurzaamheid 

Eke licht toe dat uit de brainstorm sessie over concrete doelen voor de dorpsvisie 

2030 vier speerpunten zijn vastgesteld voor 2022. Een daarvan valt onder het thema 

duurzaamheid, te weten ¨nieuwe/bestaande woningen energieneutraal. Jeroen, 

Willem en Jaco zijn de kartrekkers van dit speerpunt. Jaco laat weten dat er nog 

geen afstemming onderling heeft plaatsgevonden over de aanpak. Een logische 

eerste stap lijkt een gesprek met de Woningbouwvereniging en de gemeente over 

hun actuele plannen en de ondersteunende rol die het dorpsteam hierbij kan 

vervullen.  

  

Sociaal Domein 

Sandra heeft namens het dorpsteam deelgenomen aan de bewonersavond voor de 

herinrichting van de Rietveld woningen buurt. Het verbeteren van de sociale cohesie 

in deze buurt betreft een tweede speerpunt voor 2022. Ton en Sandra zijn hiervan 

de kartrekkers.  

Cees Ouwerkerk en Jolanda Gerbrandts lichten de rol van de Adviesraad Sociaal 

Domein toe aan het dorpsteam. De Raad beoogt voor individuele cases geen 

doorgeefluik naar de gemeente te zijn. Wel wil zij graag kunnen adviseren over 

geconstateerde knelpunten in de keten van sociale dienstverlening binnen de 

gemeente. Voorbeelden zijn te lange wachttijden bij de afhandeling van een 

bepaalde zorgvraag en onduidelijkheid bij de toekenning van een energietoeslag aan 

sociaal zwakkeren. Het dorpsteam ziet met name kansen voor een succesvolle 

samenwerking met de Adviesraad bij de aanpak van de sociale problematiek in 

buurten in Reeuwijk-Brug met veel sociale huurwoningen, zoals onder andere de 

Rietveld woningenbuurt.  
  



Dorpsteam Reeuwijk-Brug  Verslag d.d. 27-06-2022 

 

 

 

Pagina 3 van 6   

Openbare Ruimte 

In het kader van het speerpunt ¨Verdere vergroening van het dorp¨ heeft Jeroen als 

kartrekker een aantal plekken in het dorp gefotografeerd die volgens hem meer 

groen behoeven. Eke ziet deze behoefte ook maar denkt dat hier en daar de 

mogelijkheden helaas beperkt zijn. Beoordeeld zal moeten worden of vergroening 

hier praktisch gezien ook haalbaar is. Hiervoor is advies door groenspecialisten van 

de gemeente nodig.  

Marleen van Lanen is ondertussen aangeschoven bij de vergadering en geeft een 

nadere toelichting van haar idee om een ¨blije bijen weide¨ te realiseren tegenover 

haar woning aan de Raadhuisweg. De gemeente heeft Marleen ondertussen via Ferry 

Zwambag laten weten haar idee niet te kunnen ondersteunen of aanmoedigen. 

Enkele hiervoor genoemde argumenten zijn echter volgens Marleen niet valide. Het 

initiatief heeft ook voldoende draagvlak onder direct aanwonenden. Het dorpsteam 

denkt ook dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de biodiversiteit in bermen te 

vergroten met relatief kleine ingrepen door betrokken bewoners zoals Marleen. Het 

gaat dan om het tijdig verwijderen van hoog groeiend onkruid zoals brandnetels en 

het inzaaien van een handjevol bloemzaden. De betreffende strook bio divers 

gemaakt groen kan vervolgens worden beschermd met eigen gemaakte bordjes ¨niet 

maaien¨. Theo is bereid om een aantal houten bordjes te (laten) maken voor 

Marleen. Het dorpsteam is indien nodig bereid het initiatief van Marleen, als 

proefproject, vanuit het jaarbudget financieel te ondersteunen. Marleen zal haar 

initiatief via Eke blijven afstemmen met het dorpsteam.  

    

Communicatie    

 Een vierde speerpunt voor 2022 betreft het ¨samenstellen van informatie voor 

bezoekers/toeristen¨. Voor dit speerpunt zijn nog geen kartrekkers. Opgemerkt 

wordt dat ook nieuwe inwoners een goede doelgroep zouden kunnen zijn. Nieuwe 

bewoners van sociale huurwoningen ontvangen overigens al informatie via de 

Woningbouwvereniging. De AVG vormt echter een belemmering voor het dorpsteam 

om achter namen en adressen van nieuwe inwoners te kunnen komen. Een periodiek 

spreekuur zou een alternatieve manier kunnen zijn om bewoners te bereiken. Af en 

toe een informatiestand op een drukke looproute is ook een goede mogelijkheid. 

Verder kan de communicatie met dorpsbewoners worden verbeterd door een 

koppeling te maken vanuit de facebookpagina Reeuwijk Online naar de pagina van 

het dorpsteam. Gerke zal kijken naar de mogelijkheden hieromtrent.   

 

Projecten 

Naast eerder genoemde speerpunten zijn er geen nieuwe projecten te melden. 

  

Rondvraag 

• Jaco vraagt of er in het Reeuwijkse Hout ruimte is voor camperplaatsen. Dit zou 

het toerisme in het dorp verder kunnen versterken. Volgens Eke is het 

recreatieschap geen voorstander van dit voorstel. Eke zal bij de firma Rutjes 

navraag doen naar mogelijkheden voor het heropenen van hun camperplaatsen.   

• Theo vraagt wie verantwoordelijk is voor de toegang van automobilisten die niet 

in het plassengebied wonen. Hij constateert relatief veel auto´s in het 

plassengebied en twijfelt of deze allen een vergunning hebben om hier te rijden. 

Volgens Sandra wordt het probleem op termijn opgelost door het plaatsen van 

camera´s voor kentekenregistratie bij de ingang van het plassengebied. 
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Afsluiting 

Eke dankt de aanwezigen voor hun deelname, wenst iedereen een fijne 

vakantieperiode en sluit de vergadering. 

 

De eerstkomende dorpsteamvergadering staat gepland op maandag 29 augustus 

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

Actienr. Omschrijving Door Status 

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 

    

22-02-05 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 Gereed 

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

brainstormlijst ter beoordeling kan worden voorgelegd aan Niek Bouman.  

Allen Gereed 

 

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 

22-04-04 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 

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

worden herhaald. 

Allen Gepland 

    

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 Loopt 

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

Bodegraafse Zeeheldenbuurt. 

EVH Gereed 

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 Gereed 

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 

    

22-06-01 Aan de gemeente terugkoppelen dat het dorpsteam niet akkoord kan gaan 

met het niet plaatsen van jaren dertig lantaarnpalen op het Westplein 

SGR Gepland 

22-06-02 Opmerkingen van Johan over verkeer doorsturen naar de gemeente JQU Gepland 

22-06-03 een aantal houten bordjes te (laten) maken voor de afbakening van de 

blije bijen weide aan de Raadhuisweg 

TLA Gepland 

22-06-04 Een koppeling laten maken vanuit de facebookpagina Reeuwijk Online naar 

de pagina van het dorpsteam.   

GMU Gepland 

22-06-05 Eke zal bij de firma Rutjes navraag doen naar mogelijkheden voor het 

heropenen van hun camperplaatsen 

EVH Gepland 

    

    

 


