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Verslag van de vergadering d.d. 19 januari 2015 
 
Aanwezig/ niet aanwezig:  Trudy Rood (voorzitter), Alexander Spijker (secretaris),  
Ad Verlaan (penningmeester), Gijs Hoogeveen, Lex van der Reijden, Nemma Koelewijn,  
Marius Batelaan, Marlo Vuijk, wethouder Dirk Jan Knol, Mark Verheije, Arjen Nestie 
 

 Onderwerp: Actie door: 

1. Opening door Ad Verlaan die de vergadering voorzit vanwege ziekte van 
Trudy. 

 

2. n.a.v. het verslag 17 november 2014: 
Vrachtverkeer door Oranje laan. Bordje met de route van Jumbo op 
rotonde bij Crolesbrug besproken. Er komt nog steeds vracht verkeer door 
de Oranjelaan. Het verkeersbord verboden voor vrachtwagens is niet goed 
leesbaar, te klein. een chauffeur ziet dit niet. Gijs Hoogeveen geeft aan dat 
dit onderwerp al heel lang op de agenda staat en steeds weer terug komt. 
Voorstel is om beter leesbare borden neer te zetten. 
De gemeente kijkt wat de opties zijn om dit te veranderen 

 

3. Terugblik Wijkschouw: 
Bijna alle punten van het verslag zijn geregeld. Voor de Nieuwstraat is een 
comité van bewoners opgericht die met de gemeente in gesprek zijn. Er 
wordt gekeken of er langs de spoorlaan ruimte is voor extra parkeervakken 
en er wordt over de inrichting van de straat gesproken. 27 januari is er met 
mensen van de gemeente door de straat gelopen. 31 maart is er een 
vergadering met de gemeente. 

 

4. Oplevering omgeving Graafse Waard: 
De aannemer heeft zijn werk opgeleverd. De inrichting is conform eerder 
gemaakte plannen tot tevredenheid van het wijkteam uitgevoerd. Bankjes 
en vuilnisbakken zijn geplaatst. Er moet nog wel aandacht worden gegeven 
aan het puin in het gras. 

 

5. Groenomvorming in de wijk: 
Er zijn in de wijk op verschillende plaatsen struiken weggehaald en de 
oevers zijn natuurvriendelijk gemaakt. 
In maart/ april wordt de omvorming van beheer Rosarium en omgeving 
verder besproken. 

 

6. Multi Culti maaltijd/ hapjes: 
Is door Nemma uitgewerkt, wordt verder met hulp van Marius en Lex 
uitgevoerd. 
Nemma kwam nog met een idee over een speelgoed beurs. 

 

7. Convenant met de gemeente wordt nog besproken.  

8. TV uitzendingen RTV Bodegraven. 
Er heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. Er wordt aan gedacht 
om In de loop van 2015 items over de wijkteams op te gaan nemen. 

 

9. Rondvraag:  

 Restafval. 
Het beter scheiden van afval wordt besproken, de gemeente overweegt 
m.i.v. januari 2016 het extra laten betalen per keer dat een zakje vuil 
wordt ingeleverd. 
Het wijkteam geeft aan dat er wel andere manieren zijn om restafval te 
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verminderen. Denk aan GFT en papiercontainers bij de 
appartementsgebouwen. Verder verwacht het wijkteam dat er 
afvaltoerisme gaat ontstaan en dat de openbare vuilnisbakken zullen 
worden gebruikt voor het dumpen van restafval. 
Hoe verder om te gaan met de bewoners die af en toe de goot vegen en 
dit in de restafvalcontainer dumpen? 
In het verleden zijn er toezeggingen gedaan om geen Diftar in te gaan 
voeren. 
Er zijn soms klachten dat de restafvalcontainers vol zijn en dat bewoners 
hun zakjes mee terug nemen. Dit ondanks dat er een vol signalering op de 
container zou moet zitten. Als dit al niet goed werkt wat mogen wij dan 
verwachten van zakjes telling? Misschien moet ter overweging worden 
genomen dat Cyclus een boete betaald aan de burger wanneer er een 
container te lang kapot of vol is. 
 

 De ondergrondse parkeergarage is weer volledig in bedrijf.   

 De tuin van Ghesel Grothe. 
Er zijn signalen dat de projectontwikkelaar de plannen voor dit project wil 
gaan veranderen. Een andere inrit, aan de Bodelolaan, voor de garages en 
parkeerplaatsen in de tuin. 

 

 De klok op het Raadhuisplein werkt weer eens niet.  

   

 In en uitgaande correspondentie: 
Correspondentie over groenvorming/rosarium 
Gemeente verslag pre Ronde tafelgesprek op 14 0kt-ober 2014 
Rob Sangster over Rosarium 
Aart A. de Knikker gebruik Rosarium 
Gemeente: participatie WT. decentralisatie bijeenkomsten 
Gemeente: Brief over beschoeiing t.o.v. Vlietkade 
Brief Fam. v. Egmond 
Verslag WT. vergadering 6 oktober 
Gemeente Programma RTG. 2 december 2014 
Gemeente: 2 card over de zorg RTV. Bodegraven WT. op tv. + reactie 
Gemeente: Beleid wegen landelijk gebied 
Gemeente: C wegen link naar pagina  
Gemeente: Huisvestingen onderzoek Verhoef Rollman school 
Gemeente: Verzoek de vergadering met WT. te verzetten naar vandaag 
19 jan. 2015 
Gemeente: Vrije plakplaatsen 
Gemeente: Gelukkig doe je mee. 
   
Verzonden post/mail: 
Naar Gemeente over tuinadoptie 
Naar Gemeente akkoord vergadering i.p.v. 
12 Jan naar 19 Jan. 2015. 
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