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Afsprakenlijst overleg dorpsteam Sluipwijk/ 

Plassengebied d.d. 24 mei 2018 Aanwezig: Marjolein Buitelaar (voorzitter), Annemarie Feilzer, 

Charlotte de Fraiture (aspirant lid), Sietse de Haan, Peter Lok,  

Kees Oskam (wethouder),  Magda Stolk (secretaris), Dennis 

Verboom, Corrie Vlug en Thea Westland (lid kernteam 

dorpsoverleggen) 

 Afwezig: Geen 

                  

Onderwerp Afspraak  Actie 

Welkom Een speciaal welkom voor Charlotte de Fraiture (Oukoopsedijk 2 ), zij woont de vergadering bij en 
beslist later of zij zitting neemt in het Dorpsteam. Charlotte heeft samen met haar broer Winand 
de stichting Moeras opgericht, die de belangen van de natuur in het Plassengebied behartigt.  
 
In het nieuwe college is Kees Oskam nog steeds onze wijkwethouder. Kees woont daarom de 
vergaderingen weer bij.  
 
Dolf Roodenburg is aanwezig om het agendapunt ‘Voortgang 30km zone en BFB’s’ toe te lichten. 
 
Lieuwe Boonstra en Rien van der Gaag zijn aanwezig om een toelichting te geven op agendapunt 
‘Buurtbus Reeuwijk’. 
 

 

Voortgang 30 km zone en 

BFB’s 

 

Het verkeersbesluit van de gemeente met betrekking tot het instellen van een 30-km zone in het 
gehele Plassengebied is ingetrokken. De gemeente gaat het besluit heroverwegen en is 
voornemens een inspraakavond te organiseren. Voordat de inspraakavond wordt georganiseerd, 
vindt overleg met het dorpsteam plaats op 18 juni 2018 om 17.00 uur in het gemeentehuis.  
 
In het verkeersbesluit wordt opgenomen dat de evaluatie over de BFB’s na twee jaar plaatsvindt. 
Omdat een aantal bewoners bezwaar heeft gemaakt tegen het plaatsen van de BFB’s, wordt 
eerst de hoorzitting op 18 juni 2018 afgewacht alvorens de BFB’s definitief worden geplaatst. 
Bezoekers van het Plassengebied worden geïnformeerd door middel van een flyer. Het opstellen 
van de flyer heeft vertraging opgelopen, omdat er nog onduidelijkheid is over de loswal aan de 
Notaris d’Aumerielaan en de overslagplaats Zoutman. Donderdag 24 mei heeft overleg 
plaatsgevonden met de toekomstige gebruikers van de loswal over de behoeften en eisen. Op 
vrijdag 25 mei vindt overleg met de ontwikkelaar van het plan Elfhoeven plaats.   
 
Ondernemers in het gebied worden door middel van een brief geïnformeerd over de stand van 
zaken.   
 

 

 

 

 

Buurtbus Reeuwijk 

 

 

 

 

De Vereniging Buurtbus Reeuwijk heeft het voornemen vanaf december 2018 enkele ingrijpende 
wijzigingen in de route en de dienstregeling van de buurtbus door te voeren. De buurtbus rijdt op 
dit moment binnen de concessie van Arriva met lijn 726 een dienstregeling tussen Reeuwijk-Brug, 
Reeuwijk Dorp en Gouda, alsmede de Tempel en Sluipwijk/Plassengebied. 
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Buurtbus Reeuwijk (vervolg) De ontwikkeling van het aantal vervoerde reizigers is voor de Buurtbus Reeuwijk reden geweest 
om zich met Arriva te beraden over een nieuwe opzet van de dienstregeling. Dit houdt in dat er 
vanaf december 2018 niet meer door Sluipwijk/Plassengebied wordt gereden. Hierdoor kan er 
frequenter in Reeuwijk Dorp gereden worden, waar meer gebruik van de Buurtbus gemaakt  
wordt. Wel kan men gebruik maken van de Groene Hart Hopper of AutoMaatje van de ANWB. De 
bewoners worden door middel van een artikel in de Kijk op Reeuwijk op de hoogte gesteld.  
 

Asfalteringswerkzaamheden  

’s Gravenbroekseweg 

 

Omdat de rioolsleuf ter hoogte van ‘s-Gravenbroekseweg 10-22 wordt hersteld in de 
oorspronkelijke staat, wordt er nu gelijk gekeken welke zaken meegenomen kunnen worden, die 
de situatie kunnen verbeteren op het gebied van snelheid en vaste afsluiting voor brede 
voertuigen. 

Vanaf de T-splitsing Ronald Holstlaan wordt de weg versmald naar 3,60m breed tussen de twee 
uitritten van nummers 10 en 14 (12 bestaat niet). Aan weerskanten worden trottoirbanden 
aangebracht met 2 cm tussenruimte voor de afwatering. Aan de kant van de oude klinkersleuf 
wordt de opsluitband vervangen en uitgevoerd met hoogteverloop op de koppen en aan de 
andere zijde ingezaagd in het asfalt. De koppen worden afgerond met bochtstukken. Over de rest 
van het wegvak waar de deklaag op 6 juni moet komen, wordt deze deklaag op de originele 
breedte of een breedte van maximaal 4,80m gehouden. Dit is de minimale breedte van een 
rijbaan in 30km wegen binnen de bebouwde kom met verkeer in twee richtingen, volgens de 
landelijke richtlijnen van het CROW. Op diverse locaties wordt deze breedte al niet gehaald. Er 
komt geen aparte slijtlaag in het midden. Er worden borden en een nieuwe lantaarnpaal in de 
versmalling geplaatst, zodat er een soort poortwerking ontstaat. Na het uitvoeren van deze 
maatregel zal er een snelheidsmeting uitgevoerd worden, om te kijken of er aanvullende 
maatregelen nodig zijn. 
 

 

Juridische regelgeving bermen Dennis Verboom en Theo Verdoold van de gemeente, hebben een rondje door het gebied 
gereden om gevaarlijke punten en overhangende bomen te inventariseren. Binnenkort vindt een 
afspraak plaats om een lijst met behoudenswaardige bomen voor het gebied op te stellen.  

De gemeente vraagt om foto’s van gevaarlijke obstakels in de berm te mailen aan Thea 
Westland.  

Helaas loopt het opstellen van het beleid voor de bermen (en daarmee de do’s en don’ts in het 
plassengebied) vertraging op. Dit beleid gaat voor het gehele buitengebied in de gemeente 
gelden en zal aan de bewoners gecommuniceerd worden door middel van een ‘populaire’ folder, 
die makkelijk leesbaar is. Zodra er meer informatie beschikbaar is, informeert de gemeente het 
dorpsteam.  
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Toezegging gemeente om het 

dorpsteam vroegtijdig te 

betrekken bij zaken die gaan 

spelen 

Het dorpsteam vraagt de gemeente om het dorpsteam ruimschoots van te voren in te lichten over 
zaken die de komende vier jaar gaan spelen in het Plassengebied. Het dorpsteam kan dan als 
democratisch klankbord voor de circa 600 huishoudens fungeren. Speerpunten hierbij zijn: 
wanneer vindt de herinrichting van de wegen plaats, welk budget is hiervoor beschikbaar, welke 
ideeën heeft de gemeente hierover? 
 

 

Informatieborden 

Plassengebied 

Marjolein Buitelaar heeft informatie opgevraagd van welke instanties toestemming vereist is voor 
het plaatsen van de borden en zal contact met hen opnemen. Ook neemt Marjolein contact op 
met Staatsbosbeheer om een eenheid in borden te behouden.  
 

 

Marjolein 

Leden Dorpsteam Magda Stolk heeft besloten met ingang van 24 mei 2018 haar werkzaamheden voor het 
dorpsteam te beëindigen. De leden bedanken haar voor haar inzet de afgelopen tijd.  
 

 

Afsluiting brug 

Hortemansdijk/Zoetendijk en 

daarmee gepaard gaande 

verkeersafwikkeling 

Binnenkort wordt de brug Hortemansdijk/Nieuwenbroeksedijk vervangen. Aansluitend (3
e
 kwartaal 

2019) wordt de brug aan de  Hortemansdijk/Zoetendijk vervangen. Het dorpsteam vraagt de 
gemeente om de afsluitingen zo kort mogelijk te houden in verband met de doorstroom van het 
verkeer. Ook vraagt het dorpsteam om de direct omwonende bewoners te informeren. Tijdens de 
bijeenkomst in juni zal Ron Sluijs van de gemeente een toelichting geven op het voorgenomen 
ontwerp.  
 

 

Bewonersplatform luchtvaart Het bewonersplatform luchtvaart wil proberen om de komende weken de voorwaarden in te vullen 
die zij stellen aan hun verdere inzet voor het beoogde doel: dat uitbreiding van de 
luchthavencapaciteit niet op land plaatsvindt maar door banen op zee. 

Het dorpsteam Sluipwijk/Plassengebied ondersteunt dit initiatief. 
 
Ook wordt vanuit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk druk uitgeoefend om de geluidsoverlast van 
Schiphol te beperken. 
 

 

Fluctueren water Dennis Verboom merkt op dat het water in de polder Abessinië erg fluctueert. De gemeente 
adviseert om contact op te nemen met het hoogheemraadschap van Rijnland.   
 

 

Onderhoud wegen Het asfalt aan de Nieuwenbroeksedijk is op enkele plekken zeer slecht. Dit is meerdere malen 
gemeld aan de gemeente. Thea Westland geeft dit nogmaals door aan de wegbeheerder met het 
verzoek om dit te herstellen. 
 

 

Thea Westland 

Toilet hoek Hortemansdijk/ 

Nieuwenbroeksedijk 

Op de hoek Hortemansdijk/Nieuwenbroeksedijk wordt ter hoogte van Antonio tijdelijk een Dixie 
geplaatst. Er wordt onderzocht of er op meerdere plaatsen in het Plassengebied een definitief 
toilet geplaatst kan worden. Voordat dit aanbesteed kan worden, moeten de plannen eerst 
concreet zijn.  
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Waterttappunt hoek 

Hortemansdijk/ 

Nieuwenbroeksedijk 

Op de hoek Hortemansdijk/Nieuwenbroeksedijk is een waterttappunt geplaatst. Helaas bevindt 
zich hier geen afvoer, waardoor er een modderige situatie ontstaat. De gemeente neemt hier 
kennis van.  
 

 

Vermelden stiltegebied op 

kaartje vaarvergunning 

Het Stiltegebied is in het bestemmingsplan ingetekend. Destijds is aan Stichting Veen gevraagd 
om dit ook op het kaartje, dat bij de vaarvergunning wordt afgegeven, af te drukken. Peter Lok 
neemt contact met Stichting Veen op om dit nogmaals aan te kaarten.  
 

 

Peter Lok 

Volgende vergadering De volgende vergadering vindt plaats op 30 augustus om 19.30 uur bij Marjolein Buitelaar 
(Zoetendijk 5a). 
 

 

 


