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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; Jeroen Struijs; 

Ton Schreuders; Willem van der Jagt; Gem. B-R: Nathalie 

Peppink; Speciaal aanwezig: Wijkwethouder Robin 

Kersbergen; Gem. B-R: Martijn Haasbeek; Niek Bouman. 

Notulist  Afwezig   

Jaco van der Quast  Johan Buurman. 

Datum  Ons kenmerk    

31 augustus 2022  Verslag d.d. 29-08-2022 

K.c.     

Archief,   

Onderwerp     

Dorpsteamvergadering d.d. 29 augustus 2022 in het Huis van Alles, aanvang 20.00 uur 

 VERSLAG 
  

 

Opening en mededelingen 

Eke opent de vergadering. Speciaal welkom voor de nieuwe wijkwethouder Robin 

Kersbergen alsmede voor Martijn Haasbeek en Niek Bouman van de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk. Vanwege de externe sprekers en diverse uitvoerig te 

bespreken onderwerpen stelt Eke voor om de agenda aan te passen. Er wordt in deze 

vergadering geen tijd gereserveerd voor het doornemen van het verslag van de 

vorige vergadering en de actielijst. Willem merkt op dat dit helaas een trend lijkt te 

worden. Eke vraagt de leden om hun opmerkingen op het verslag en actielijst per e-

mail door te geven aan de secretaris.  

 

Ingekomen stukken/e-mails: 

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

voor deze vergadering.  

  

Verslag vorige vergadering d.d. 27 juni 2022 

 De secretaris zal aan de hand van na de vergadering ontvangen e-mails van 

dorpsteamleden het verslag en de actielijst definitief maken.   

 

Sociaal Domein 

Ton licht toe hoe hij betrokken is geraakt bij de sociale cohesie problematiek in de 

Rietveldwoningen buurt. De verbouwing van de woningen is recent afgerond. De 

bewonersbijeenkomst rond de oplevering van dit project had een goede gelegenheid 

geweest om bewoners te betrekken bij een plan van aanpak. Omdat Ton niet zelf in 

een Rietveld woning woont, was hij niet geïnformeerd over de bijeenkomst en 

daarom er ook niet bij aanwezig. Het voornemen is nu om rond Burendag iets te 

gaan organiseren in de buurt. Subsidie voor deze dag via het Oranjefonds gaat niet 

meer lukken maar het dorpsteam kan nog wel enig budget beschikbaar stellen.  

Niek Bouman vertelt over ervaringen in de Zeeheldenbuurt in Bodegraven waar een 

vergelijkbare problematiek is aangepakt. Voorgesteld wordt dat Ton en Sandra een 

werkgroep formeren met enkele hun reeds bekende betrokken buurtbewoners. Deze 

werkgroep kan dan ideeën uitwerken voor een geschikte invulling rond 24 september 
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a.s. teneinde de Rietveldwoningen buurt op het juiste spoor te zetten richting een 

verbeterde sociale cohesie.  

 

Openbare Ruimte 

Martijn Haasbeek stelt zichzelf voor en geeft een nadere toelichting op zijn plan met 

betrekking tot wijkcontainers in de gemeente. Volgens hem zijn in het verleden in de 

gemeente ¨met gulle hand¨ overal containers geplaatst waardoor nu vastgesteld 

wordt dat er grote verschillen bestaan in de intensiteit van het gebruik ervan. Zijn 

plan beoogt het verminderen van het aantal restafvalcontainers waarbij enkele 

exemplaren zullen worden vervangen door een glas- of papiercontainer. Volgens 

Martijn verdwijnen er in dorpskern Reeuwijk-Brug in totaal 9 restafvalcontainers 

waar er twee papier- en twee glascontainers voor terugkomen. Hij beantwoordt 

hieromtrent diverse vragen van het dorpsteam en beloofd ter finale beoordeling nog 

een verbeterd ¨Was-Wordt¨ overzichtskaartje te zullen sturen. Afgesproken wordt 

dat Jaco alle op- en aanmerkingen op dit kaartje zal bundelen in één reactie namens 

het dorpsteam richting Martijn.  

 

Martijn is namens de gemeente ook aanspreekpunt voor het groenbeheer. Hij laat 

weten foto´s te hebben gemaakt van het door Sandra gemelde achterstallig 

onderhoud rond het Westplein en zal hier werk van gaan maken. Martijn 

beantwoordt verder diverse aanvullende vragen van het dorpsteam over het 

groenonderhoud in dorpskern Reeuwijk-Brug.  

 

Het dorpsteam dankt Martijn voor zijn aanwezigheid en de deskundige 

beantwoording van alle gestelde vragen. 

  

Veiligheid en Verkeer 

Eke laat weten samen met Sandra deel te hebben genomen aan een zogenaamd 

¨keukentafelgesprek¨ in het kader van de nieuwe Mobiliteitsvisie van de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk. Ingenieursbureau DHV-Haskoning heeft van de gemeente 

opdracht gekregen om deze visie op papier te stellen en is daarop ter inventarisatie 

gestart met gesprekken met diverse stakeholders. De uitnodiging aan dorpsteam 

Reeuwijk-Brug voor een keukentafelgesprek bleek achteraf onjuist te zijn 

geadresseerd. Bij toeval kon er op het laatste moment nog een afspraak worden 

ingepland. Volgens Eke is het gesprek met DHV naar tevredenheid verlopen waarbij 

onder andere de recent heringerichte Raadhuisweg/Zoutmansweg is beschouwd. 

Willem laat weten dat hij ook graag bij het keukentafelgesprek aanwezig had willen 

zijn. Het verslag van het gesprek zal door Eke ter informatie naar de dorpsteam 

leden worden gestuurd.  

Wethouder Robin Kersbergen licht het vervolg proces van de Mobiliteitsvisie toe. Op 

15 september a.s. wordt op basis van de eerste bevindingen een bijeenkomst 

georganiseerd op het gemeentehuis, in de middag met externe stakeholders. Het 

resultaat van het door DHV verrichte onderzoek wordt in oktober in de 

Raadscommissie besproken. Daarna volgen nieuwe gesprekken en uitwerking naar 

een definitieve versie. Het voornemen is om de Mobiliteitsvisie begin 2023 door de 

Raad te laten vaststellen.   
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Duurzaamheid 

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. Beoordeeld zal nu moeten worden of vergroening hier praktisch 

gezien ook haalbaar is. Hiervoor is advies door groenspecialisten van de gemeente 

nodig. Jeroen zal, met kennisneming door Nathalie, een afspraak plannen met Jasper 

Klomp om de diverse geïnventariseerde groen opties door te spreken.   

 

Jaco, Jeroen en Willem hebben als werkgroep vergaderd over de invulling van het 

speerpunt duurzaamheid voor 2022. Hierbij is vastgesteld dat de diverse ideeën die 

door het dorpsteam zijn geïnventariseerd doorgaans alleen met medewerking van de 

gemeente kunnen worden doorgevoerd. De overige dorpsteams in de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk hebben waarschijnlijk ook plannen, die mogelijk overlappen 

met de ideeën van dorpsteam Reeuwijk-Brug. Het voorstel van de werkgroep is 

daarom om contact te gaan leggen met de overige dorpsteams om gezamenlijk 

gedragen voorstellen in te dienen bij de gemeente. Eke adviseert om hierover eerst 

in gesprek te gaan met dorpsteam Waarder. De werkgroep ziet graag dat Eke via het 

voorzittersoverleg probeert te bereiken dat de dorpsteams voortaan in onderlinge 

afstemming de gemeente betrekken bij het realiseren van ideeën/doelen op het 

thema duurzaamheid. Eke meldt dat hiervoor recent alle voorzitters van de 

dorpsteams weer bij elkaar zijn geweest en dat gaan voorzetten. 

 

Communicatie 

Eke meldt dat in de komende KoBR een brochure zal zijn toegevoegd met specifieke 

informatie over Open Monumentendag op 10 september a.s. en van de activiteiten in 

het kader van duurzaamheid door het Streekmuseum. Er zijn die dag ook activiteiten 

in Bodegraven in het kader van de herdenking van Rampjaar 1672.  

 

Jaco zal contact opnemen met Saskia de Wit om haar advies over de invulling van 

het speerpunt voor 2022 betreffende het ¨samenstellen van informatie voor 

bezoekers/toeristen¨.  

 

Projecten 

Naast bovengenoemde speerpunten zijn er geen andere projecten besproken. 

  

Rondvraag 

• Robin Kersbergen maakt gebruik van de rondvraag om zich nader voor te stellen 

aan het dorpsteam. In zijn nieuwe rol als wijkwethouder maakt hij momenteel in 

zeer korte tijd kennis met veel bewoners. Wat betreft zijn deelname aan de 

vergaderingen van dorpsteam Reeuwijk-Brug wordt afgesproken dat hij dit om 

en om zal doen. Dit geldt dan ook voor de deelname van Nathalie. 

• Nathalie vraagt of Willem en Ton hun adresgegevens aan haar willen doorgeven 

om de lijst van dorpsteamleden Reeuwijk-Brug te kunnen updaten.  

• Willem vraagt of er regelgeving bestaat voor de omvang van privé boten in de 

sloten achter woningen. De ruimte voor een vrije doorvaart komt in het gedrang 

door steeds grotere boten alsmede uitbreiding van privé aanlegsteigers 

(vlonders). Volgens Eke moeten bewoners in eerste instantie proberen dit 

vraagstuk in onderling overleg op te lossen. Mogelijk kan ODMH nog nadere 
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informatie verstrekken over beperkende regels betreffende de omvang van privé 

vlonders.  

Willem vraagt of anderen ook problemen hebben ondervonden bij het gebruik 

van de Meldingen App van de gemeente. Er blijkt recent een ICT probleem te 

hebben gespeeld. Geadviseerd wordt om bij gebruik van de app altijd met een 

vinkje toestemming te geven voor een terugkoppeling door de gemeente op de 

melding.  

• Sandra laat weten niet aanwezig te kunnen zijn bij de eerstvolgende dorpsteam 

vergadering. Zij zit dan met haar zoon en partner in Italië.  
 
 
 Afsluiting 

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

 

De eerstkomende dorpsteamvergadering staat gepland op maandag 10 oktober 

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. Gereed 

 

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

    

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. Gereed 

 

22-04-01 Datum prikken voor een bijeenkomst buiten de normale vergadering 

waarbij Gerda en René kunnen worden uitgenodigd om alsnog afscheid te 

nemen van het dorpsteam. 

SGR Gepland 

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

verkeer naar de Tasmanstraat een bord eenrichtingsverkeer laten plaatsen. 

Gem. Loopt 

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. Loopt 

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

opvullen of grasklinkers aanbrengen. 

Gem. Gereed 

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

werking laten, ook wanneer de Zoutmansweg gereed is.  

Gem. Gereed 

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

klagen bij RWS over de geluidshinder van de A12.  

Allen Vervalt 

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 Vervalt 

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

gemeente voortaan naar alle dorpsteam leden sturen.  

NPE Gereed 

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 

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

achterstallige groenonderhoud in de Bernadottenstraat.  

GMU Gepland 

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

paaltjes melden via de Gemeente App.  

WJA Gereed 

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 Loopt 
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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 Gereed 

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 Gereed 

    

22-08-01 Werkgroep formeren met enkele reeds bekende betrokken buurtbewoners 

van Rietveldwoningen buurt 

TSC, 

SGR 

Gepland 

22-08-02 Ideeën uitwerken voor geschikte invulling rondom Burendag ter 

verbetering sociale cohesie in Rietveldwoningen buurt 

TSC, 

SGR 

Gepland 

22-08-03 Op- en aanmerkingen op wijkcontainer plan van Martijn Haasbeek naar 

Jaco sturen 

Allen Gepland 

22-08-04 Alle op- en aanmerkingen dorpsteam op wijkcontainer plan bundelen en 

naar Martijn Haasbeek sturen 

JQU Gepland 

22-08-05 Achterstallig groenonderhoud rond het Westplein aanpakken o.b.v. 

gemaakte foto’s door Martijn Haasbeek 

Gem. Gepland 

22-08-06 Verslag van “keukentafelgesprek” over Mobiliteitsvisie ter info naar 

dorpsteam leden sturen. 

EVH Gereed 

22-08-07 Afspraak plannen met Jasper Klomp om geïnventariseerde groen opties 

Reeuwijk-Brug door te spreken 

JST Gepland 

22-08-08 Via voorzittersoverleg promoten dat dorpsteams gaan samenwerken bij 

realiseren ideeën/doelen rond duurzaamheid 

EVH Gepland 

22-08-09 Gesprek regelen met dorpsteam Waarder over hun aanpak op het thema 

duurzaamheid  

WJA Gepland 

22-08-10 Contact opnemen met Saskia de Wit om advies over samenstellen van 

informatie voor bezoekers/toeristen aan Reeuwijk-Brug.  

JQU Gepland 

22-08-11 Adresgegeven doorgeven aan Nathalie voor update contactgegevens 

dorpsteam Reeuwijk-Brug 

TSC, 

WJA 

Gepland 

22-08-12 Distribueren ge-update lijst contactgegevens dorpsteam Reeuwijk-Brug NPE Gepland 

22-08-13 ODMH vragen om nadere informatie over beperkende regels voor de 

omvang van privé vlonders in sloten achter woningen. 

WJA Gepland 

    

 


