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In mei 2012 is de startnota dorps- en 

wijkgericht werken vastgesteld waarin 

stond beschreven hoe de dorps- en wijk-

teams gemeentebreed opgestart zouden 

worden. In Bodegraven waren al wijkteams 

en de doelstelling was om dit voor de 

gehele gemeente in te voeren. En dat is 

gelukt! 

Inmiddels zijn er 10 teams die zich inzet-

ten voor hun leefomgeving. 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor de leden van de 

dorps- en wijkteams. Deze nieuwsbrief gaat elke maand verschijnen en heet nu nog E-flits 

maar is op zoek naar een toepasselijke naam, wie heeft hiervoor een leuk idee?

Elk dorps- of wijkteam heeft een voorzitter 

en een secretaris benoemd. De teams 

komen regelmatig bij elkaar om te verga-

deren en daar is meestal de wijkregisseur 

bij aanwezig. De frequentie van vergade-

ren verschilt per team. De wijkregisseur 

noteert de acties die binnen de gemeente 

moeten worden opgepakt en geeft na 

uiterlijk twee weken na de vergadering een 

terugkoppeling over deze actiepunten. 

Startnota dorps- en 
wijkgericht werken

Convenant en 
bankrekening

Inmiddels is door acht van de tien 

teams het convenant getekend. Met 

het tekenen van het convenant krijgt 

het team een bankrekening met werk-

budget ter beschikking gesteld. Bij het 

overhandigen van de bankpassen moet 

een reglement worden ondertekend 

waarin de spelregels staan rondom 

deze bankrekening. 

Naast dit werkbudget kunnen teams 

subsidie aanvragen voor activiteiten in 

hun dorp of wijk.

De bankpas is vanaf 29 juli op afspraak 

af te halen bij Thea Westland in het 

gemeentehuis in Bodegraven.
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Website
Op 26 maart 2013 heeft een informatieavond plaatsgevonden met alle wijkteams. Op 

deze avond is de website www.dorpenwijk.nl gelanceerd. Deze website is voor en door 

de teams zelf. De website is ontwikkeld m.b.v. vertegenwoordigers uit alle teams. Er is 

een Programma van Eisen opgesteld en er is bewust gekozen voor een eenvoudig te 

onderhouden open source website. 

De gemeente heeft cursussen georganiseerd 

om de teams uit te leggen hoe ze content op 

de website kunnen plaatsen. Na deze trainin-

gen zijn nog diverse keren inloopmomenten 

geweest waar vragen gesteld konden worden. 

De teams hebben nu tot oktober de tijd om 

de website verder te vullen en te regelen 

hoe de site actueel wordt gehouden en om 

de email te beantwoorden. Na oktober 2013 

wordt vanuit de gemeente meer aandacht 

besteed aan de PR van deze website. 

De website is gekoppeld aan onze eigen 

website www.bodegraven-reeuwijk.nl Momen-

teel wordt gewerkt aan dezelfde herkenbare 

plattegrond waar alle teams zichtbaar op zijn 

zodat eenvoudig kan worden doorgeklikt naar 

www.dorpenwijk.nl.

Magazine Dorp  

en Wijk 

Ook het magazine Dorp en Wijk is op 26 

maart 2013 voor het eerst verschenen. De 

tweede editie komt in oktober 2013. Het 

is de bedoeling om dit magazine minimaal 

twee keer per jaar te laten verschijnen om 

het laatste nieuws over dorp- en wijkgericht 

werken te delen met onze inwoners.

Emailafhandeling

Als er vragen zijn, kunnen die worden 

gemaild via de gemeentelijke postbus 

wijkgerichtwerken@bodegraven-reeuw-

ijk.nl. Deze postbus wordt beheerd 

door Thea Westland en Wilma Epskamp 

op de afdeling Strategie en Beleid.  

De wijkregisseur is eindverantwoordelijk 

voor een goede afhandeling van de 

emails. De actiepunten die vanuit de 

emails naar voren komen, worden  

meegenomen naar de overleggen met 

de teams zodat er een integrale bewa-

king van deze actiepunten komt.

Dorpsagenda’s
Op de voorlichtingsbijeenkomst van het Integraal Beleids- en Beheerplan Openbare Ruimte 

(IBBP) op 15 mei 2013 zijn de format’s van de dorpsagenda’s uitgedeeld en toegelicht. 

Collegebezoek
Het college gaat graag in gesprek met elk 

team over de dorpsagenda’s. In de maan-

den oktober - december 2013 wil het col-

lege daarom een bezoek brengen aan alle 

dorps- en wijkteams om de dialoog aan te 

gaan over datgene wat er speelt in het dorp 

of de wijk. In overleg met de teams worden 

hiervoor afspraken gepland. De voorkeur 

van het college gaat uit naar een afspraak 

vanaf ongeveer 17 tot 19 uur.

Rol wijkwethouder

In overleg met de teams is afgesproken 

deze voor half september te bespreken 

en dat de speerpunten en doedagen 

voor het dorp of de wijk dan benoemd 

zijn. Het is de bedoeling dat deze agenda 

het werkdocument wordt tot eind 2014. 

Halverwege september wordt een bijeen-

komst gehouden waarin twee vertegen-

woordigers per team een toelichting 

op kunnen geven ook ter inspiratie van 

elkaar. 

In februari 2014 wordt een bijeenkomst 

voor alle teams georganiseerd waar de 

stand van zaken m.b.t. de dorpsagenda 

wordt besproken: Welke onderwerpen zijn 

al gerealiseerd? Welke projecten lopen 

nog? Welke inzet is nog nodig en hoe kun-

nen we van elkaar leren?

In de geplande overleggen met de wijk-

teams gaat de wijkwethouder verder in ge-

sprek met het team over de dorpsagenda. 

De wijkwethouder wordt hierbij geadviseerd 

door de wijkregisseur die verantwoordelijk is 

voor het inschakelen van andere afdelingen 

van onze organisatie.  



In het dorpsteam in Reeuwijk Dorp is de vraag naar voren gekomen of een dorpsteam een 

zienswijze kan indienen. Voor het naar voren brengen van een zienswijze (en voor het ma-

ken van bezwaar en het instellen van beroep) moet je belanghebbende zijn. De Algemene 

wet bestuursrecht verstaat onder belanghebbende: degene wiens belang rechtsreeks bij 

een besluit is betrokken.
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Juridische entiteit 

De dorps- en wijkteams hebben geen juri-

dische rechtsvorm, zoals bijvoorbeeld een 

vereniging of een stichting die heeft. Ze 

hebben dus geen rechtspersoonlijkheid. 

Ook andere entiteiten dan natuurlijke en 

rechtspersonen kunnen echter belangheb-

bende zijn. Voorwaarde hiervoor is dat ze 

in het rechtsverkeer herkenbaar zijn. 

In het convenant staat dat één van de 

taken van de dorps- en wijkteams is dat 

zij een klankbord zijn voor de gemeente. 

De wijkteams hebben ook als taak het 

reageren op gemeentelijke projecten die 

de gemeente voorlegt aan het wijkteam 

voor raadpleging of advies en zij kunnen 

ook ongevraagd advies geven aan de 

gemeente over wijkaangelegenheden / 

de leefbaarheid in de wijk. Zie hiervoor 

hoofdstuk 4 van het convenant.

In Hoofdstuk 6 van het convenant staan 

de taken van de gemeente. Volgens hoofd-

stuk 7, de werkwijze van de gemeente, 

wordt in een communicatieplan – dat deel 

uitmaakt van ieder projectplan – aangege-

ven welke rol het dorps- of wijkteam heeft 

bij de planontwikkeling en de uitvoering of 

welke mate van participatie er mogelijk is 

voor het wijkteam. 

Een dorps- of wijkteam heeft dus meer 

een adviserende functie, dan dat zij ge-

bruik maakt van formele inspraakprocedu-

res (waarin zienswijzen naar voren kunnen 

worden gebracht). 

Klikt hier om naar de 
website te gaan voor alle 

vragen aan de BOA

Op 8 juli organiseerden Timpaan en de gemeente in samenwerking met Woningbouwver-

ening Reeuwijk een inloopavond over de plannen voor “Nieuw” Westveen. Dit is de voor-

malige scholenlocatie de Venen in Reeuwijk Brug-West.

De avond werd druk bezocht. Er was veel 

belangstelling voor de nieuwe plannen 

en er werden veel reacties en suggesties 

achtergelaten.

De plannen zijn te vinden op de gemeen-

telijke website. Suggesties en reacties zijn 

nog van harte welkom tot 19 augustus.  

Op de gemeentelijke website staat de  

uitgebreide informatie: 

http://www.bodegraven-reeuwijk.nl/actueel/

mededelingen_42677/item/inloopavond-pro-

ject-nieuw-westveen-gemisto_35735.html

Druk bezochte inloopavond Nieuw Westveen 
in Reeuwijk Brug-West

NIEUWS VAN DE BOA
(buitengewoon

opsporingsambtenaar)

Vergaderschema
Nog niet alle vergaderdata van de dorps- en wijkteams zijn 
bij de gemeente bekend. Hierbij aan alle teams het verzoek 
om de data van alle komende bijeenkomsten even door te 

geven via de bekende postbus: 
wijkgerichtwerken@bodegraven-reeuwijk.nl
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Op dinsdag 2 juli 2013 heeft de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk een informatieavond 

georganiseerd over de duurzame groene 

afronding (DGA) in Bodegraven Oost. Het 

Voorlopig Ontwerp is enthousiast ontvan-

gen. De gemeente heeft voor het vervolg 

Informatieavond Bodegraven Oost

Goed nieuws over De Wijde Wiericke !

goeie suggesties meegekregen.  Tijdens 

de informatieavond is op verschillende pa-

nelen het Voorlopig Ontwerp van de DGA 

aan de aanwezigen toegelicht. De DGA 

betreft de landschappelijke dorpse afron-

ding en de aanleg van een recreatiezone 

met ecologische waarde aan de oostzijde 

van Bodegraven. De hoofdstructuur van 

het Voorlopig Ontwerp ligt vast maar van 

de aanwezigen kreeg de gemeente nog 

enkele suggesties mee, onder andere 

voor de inrichting van plekken langs het 

fiets- en voetpad om.

Mocht het wijkteam ook nog suggesties 

hebben naar aanleiding van het Voorlopig 

Ontwerp (beschikbaar op www.bodegra-

ven-reeuwijk.nl) dan kunnen die uiterlijk 

31 juli telefonisch of per e-mail aangeven. 

Mochten jullie daarnaast een passende 

(park)naam voor de DGA  bedenken, geef 

deze door! De winnende inzending wordt 

uiterlijk bij de start van de uitvoering 

(2014) bekend gemaakt en beloond!

Een maand later liet Mozaïek Wonen, belang-

rijke afnemer van de sociale woningen, weten 

dat zij door het regeringsbeleid in diverse 

projecten in Bodegraven de komende vijf jaar 

niet meer zou kunnen investeren. Dat was een 

enorme tegenvaller voor N459, gemeente en 

het dorp Nieuwerbrug. Na veel overleg en ge-

puzzel is er eind juni overeenstemming bereikt 

tussen Mozaïek Wonen, gemeente Bodegra-

ven-Reeuwijk en ontwikkelaar N459. Aanvan-

Najaar 2012 hebben gemeente en de lokale ontwikkelaarscombinatie N459 

(bestaande uit Vergeer Bouw en Boer Bouw) afspraken gemaakt over de eerste  

bouwfase in De Wijde Wiericke. 27 November werden de plannen gepresenteerd  

op een druk bezochte avond. 

kelijk zou Mozaïek vier sociale koopwoningen 

en twaalf sociale huurwoningen (waarvan 

vier patiowoningen voor senioren) aankopen. 

Mozaïek Wonen kan door het regeringsbeleid 

geen sociale koopwoningen realiseren.

Door ontwikkelaar N459 is nu het programma 

aangepast met de volgende afspraken:

• N459 brengt vier sociale koopwoningen en 

vijf (in plaats van vier) patiowoningen voor 

senioren  op de markt;

• Mozaïek Wonen koopt negen  

(in plaats van acht) sociale huurwoningen.

N459 zal de twee sociale koopappartementen 

boven de A-Hoed voor de huisarts niet ontwik-

kelen. Het aantal woningen blijft daarmee 

gelijk, de doelgroepen blijven bediend. Met 

de overeenstemming die is bereikt, kan N45 

starten met de ontwikkeling van de eerste 

deelfase van Fase 1 De Wijde Wiericke. Als 

alles volgens planning verloopt, start de bouw 

in het 2e kwartaal van 2014 en worden half 

2015 de eerste woningen opgeleverd.

Meer informatie over De Wijde Wiericke staat 

hier: http://www.dewijdewiericke.nl/



Volgende week zal er naast de tunnel onder 

het spoor tussen Broekvelden en Weideveld 

door de aannemer een bouwbord worden 

geplaatst voor de bouw van het langzaam-

verkeersviaduct en –verbinding Weideveld. 

De bouw van dit viaduct zal na de bouwvak-

vakantie starten. De bewonersvereniging 

Weideveld hebben wij op 25 juni al gevraagd 

contact op te nemen met de gemeente, 

mochten zij willen bijpraten over deze brug. 

Hierop is geen reactie ontvangen. Als al-

les volgens planning verloopt, en er geen 

bezwaren op de aanvraag omgevingsvergun-

ning komen, is de brug in december klaar.
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Bodegraven-Noord

Wat? Wanneer? Wie?

Bijeenkomst dorpsagenda’s Dinsdag 17 september Twee vertegenwoordigers per team, 

wijkregisseur

Evaluatiemoment website Maandag 21 oktober Werkgroep website, Jeroen Vink

College in gesprek over dorpsagenda met elk dorps- en 

wijkteam

Najaar 2013 B&W, wijkregisseur

Inspiratiesessie Donderdag 19 december Alle geïnteresseerde dorps- of wijkteam-

leden

Inspraak in integraal beleidsplan openbare ruimte Januari 2014 Twee vertegenwoordigers per team, 

medewerkers R&B, wijkregisseur

Gezamenlijke avond voor alle teams: stand van zaken van 

de dorpsagenda’s

Februari 2014 Alle teamleden, B&W, medewerkers vd 

gemeente, wijkregisseur

Informatiebijeenkomst over het sociaal domein en de  

gevolgen hiervan voor de teams

Eerste helft 2014

Wijk Werkzaamheden Planning

Centrum Start herinrichting Prins Hendrikstraat en Koningstraat direct na de bouwvak

Waarder Asfalteringswerkzaamheden (Verlengde) Tuurluur week 34

Waarder Reconstructie wijk Waarder-Zuid, start werkzaamheden 26 augustus 

a.s. Bewoners worden geinformeerd d.m.v. huis-aan-huis brieven en 

de website

26 aug 2013 - februari 2014

Broekvelden - Ophogen en herstraten Grutto, Boesemsingel, Eiber, Kievitsheuvel

- Verbinding Emmakade met spoorsloot

- start vanaf oktober 2013

- start vanaf september 2013

Bodegraven-Noord Uitbreiding verkeersplateau Koningsmarck richting garageplein medio week 34/35 2013

Noord Aanbrengen verkeersplateaus Dirk Bavolaan en Johan de Wittstraat start vanaf oktober 2013

Centrum Aanbrengen verkeersplateaus Wilhelminastraat (tpv kruising Prinsen-

straat en tpv kruising Prins Bernhardstraat)

start vanaf september 2013

Opmerking: gehele uitvoeringsprogramma is te vinden op de gemeentelijke website onder wonen-leven en-werken/onderhoud openbare 

ruimte/planning reconstructies in kaarten

Tenslotte: Datalijstje

Uit te voeren werkzaamheden openbare ruimte

Leuke links:
www.groendichterbij.nl

http://krachtinnl.nl/


