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Verslag van de vergadering van 2 - 9 - 2013    
 
Aanwezig  :  Gijs Hoogeveen, Marten Joustra, Trudy Rood (vz.), Gijs Roos, Alexander Spijker,         

Ad Verlaan, Eke Vos, Wilma Epskamp, Vincent Both. 
Afwezig m. k.:Wendy Verkley, Margareth Wortman 
Gasten:  Helma Snel en Marius Batelaan 

1) Opening 
       Trudy opent de vergadering en meldt dat we het zeer betreuren dat de 
wethouder er niet is. Deze vergadering staat op zijn minst al een half jaar 
gepland. 
Ook hebben we nieuwe vertegenwoordigers van de gemeente deze keer met 
antwoorden. 

Actie 

2) Vaststelling agenda 
Om gerichter te vergaderen zal de gemeente  haar aandachtspunten ruim voor 
de interne  vergadering inleveren. 

 
 
 

3) Vaststelling notulen van de vergadering van 27-05-2 013 en 8-7-
2013. 

Geen opmerkingen. 
 

 
 

-4) Toelichting vanuit de gemeente c.q. Mozaïek Won en, Politie of het 
WTN. 
  a.  Graafse Waard  – de bouw ligt op schema 
  b.  Woonboten Buitenkerk - Op basis a.p.v. mag de boot i.v.m. met 
verstoring van de schoonheid verwijdert worden. 
Het probleem is nog groter geworden nu de tot nog toe aan de overkant 
liggende zwerver is verhuist naar Buitenkerk zijde en ligt op een recreatie 
ligplaats. 
De handhaving geschiet door de Provincie deze wordt verwittigt. (zie bijlage.) 
 c. Renovatie Buitenkerk - Start renovatie is onbekend door planning 
Hoogheemraadschap.(zie bijlage) 
 e. Moskee  - De inspraak procedure is niet volgens de regels verlopen, 
volgens het WTN. Het WTN vraagt daarom om alsnog 6 weken ter inzage te 
leggen en ook op de website te zetten. 
 f. Begraafplaats  - zie bijlage 1. 
 g. Nieuwbouw Aldi, incl. parkeren  - Voorlopig ontwerp is vastgesteld 
definitief nog niet als dit klaar is er beroep tegen mogelijk. 
 h. Nieuwstraat 40/40a  - zie bijlage 1. 
 i. Domburgplan  - Er gaat pas gebouwd worden als helft van de woningen 
verkocht zijn, dat is nog niet zo. 
 

 
 
 
Vincent 
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   5) Tuinen wedstrijd.  
Er zijn louter positieve reacties. De organiserende cie. zal voor de volgende 
vergadering een evaluatie op papier zetten. 
 
 

 
gemeente 
 



 6)  P-route met teller  vanaf gemeentehuis voor parkeerplaats Sportlaan. 
De verwijzing naar parkeerplaats in de Sportlaan ( voormalig tennisterrein) is 
minimaal. Graag zouden wij wat  duidelijker willen b.v. zo’n bord als in de van 
Tolstraat ( dit bord is kapot staat op groen terwijl er geen parkeerplaats  is) . 
 
7) Bloembakken  weg in Ingelanden: nu wordt er op d e stoep geparkeerd.  
Wordt in de wijkschouw meegenomen. 
 
8)  Snelheidsmeting in de Nieuwstraat waarom en wat  is de uitkomst. 
Er is op de visueel smalste  plaats wat gemeten en daarna is er een snelheids 
meter opgehangen. De vraag is wat is er gemeten en wat is de uitkomst.              
Doel van de snelheidsmeter (welke het regelmatig niet doet). Om welke 
redenen wordt dit niet aan bewoners gecommuniceerd. 
 
     9) 30/50 km zonering. 
Er wordt o.a. te hard gereden op de Willem de Zwijgerstraat / Overtocht / 
Zuidzijde 
Het beleid is niet duidelijk op de ene plaats mag 50 en even verder weer 30 en 
daarna weer 50.  
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   10)  Wijkschouw – voorbeschouwing. 
Er zijn 25 aanmeldingen waar we langs moeten, da’s een beetje veel. Marten 
heeft een voorlopige keuze op papier gezet. Hier komt bij een e-mail enige tijd 
geleden ontvangen van Dhr. Berkvens over speelplek in het centrum voor 
kinderen. In de brief doet Dhr. Berkvens het verzoek om het veldje bij het 
zwembad te bestemmen als speelplaats. In de wijkschouw wordt dit 
meegenomen                                                                
Ook ergert een bewoner zich aan de tenten (party) welke in voortuinen staan; 
soms belemmeren ze het uitzicht voor het verkeer. 
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        11) Ingekomen stukken. 
b. Over het algemeen zijn plannen van de gemeente slecht of niet op de web-
site te vinden. We zouden graag beter en vooraf geïnformeerd willen worden. 
 

12) Uitgegane Stukken  
Geen opmerkingen. 
 

13) Nagekomen ingekomen/uitgegane stukken 
1. Dhr. Broos de Groot: Brief van GroenLinks aan B&W over o.a. 

verkeersituaties 
2. Mw. Regina Rietveld: Grasveld voor Tuinstraat 15 langs het fietspad vol 

hondenpoep 
3. Mw. Jenne van Veen-Noordhoek: Geluidsoverlast vliegverkeer Schiphol 
4. Hr. F. Dissel : Opmerkingen over complex `Emma` voor Wijkschouw 
5. Gemeente (Martijn Pouw): Antwoord op brief van Hr. Dissel 
6. Mw. De Bruin: Willem de Zwijgerstraat lijkt soms een racebaan  
7. Kon.Ned.Heidemij: “kern met pit”: Aankondiging van wedstrijd voor 

verbetering van leefomgeving 
8. Mw. N. Koning: Verzoek om wijziging adresverwijzing Spoorlaan aan 

begin van Le Coultrestraat. Mevr. de Koning geeft aan dat de even 
huisnummers van de Spoorlaan moeilijk zijn te vinden. 
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 14) Rondvraag.  
Nemma vraagt wanneer nu eindelijk antwoord komt op de brief van bewoners 
de Deel op hun vraag over speel/grasveld. 

 
Gemeente 
 



Meldpunt gemeente werkt niet, diverse leden hebben zaken aangemeld en 
geen reactie gekregen. 
In de berichtgeving in de plaatselijke pers lijkt het dat Helma Snel met ruzie is 
vertrokken. Helma is aanwezig om dit met klem te ontkennen. 
Aan bomen op het raadhuisplein worden langzamerhand steeds meer 
reclameborden aan bomen geketend dit word niet als positief gezien. Ook in 
de Brugstraat waar van Gils het halve trottoir beslaat. 
Het wijkagendatraject rolt door. Op 17 september is de volgende bijeenkomst; 
die wordt door Ad en Alexander bijgewoond.  
 

14) Sluiting  
Trudy sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en 
inbreng.  
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Ad/Alexander 
 
 

 
Verdere info en antwoorden staan in bijlage 1. 
 
 

 
 

Bijlage 1. Antwoorden van de gemeente 
 
Wijkteam Bodegraven-Noord 
 
Actiepunten nav vergadering wijkteam (WT) op maandag 27 mei 

2013 

 

Wat komt er aan speelvoorzieningen bij de Graafse Waard. Wat zijn 

de vorderingen hiermee? 

Op dit moment is 1 speelgelegenheid gerealiseerd (tegenover blok H, ter 

hoogte van Koninginneweg 213). Het multifunctionele speelveld zal in 2013 

nog gerealiseerd worden.  

De overige 4 speelvoorzieningen (voor 0-6 en 6-12 jaar) en de jeu de 

boulesbaan worden in 2014 gerealiseerd.  

Woonboten Buitenkerk Wat is de stand van zaken? 

In de nieuwe Apv is opgenomen dat vergunning nodig is om ligplaats in te 

nemen. 

In de aanwijzingsbesluiten die op grond van de betreffende Apv-bepalingen 

zijn opgesteld is als toetsingsgrond toegevoegd een welstandstoetsing. De 

verwachting is dat vanaf september met het aanschrijven van betrokkenen 

wordt gestart. 

 

In het geval de vergunning wordt geweigerd omdat bijvoorbeeld niet aan de 

welstandstoetsing wordt voldaan, kan de gemeente optreden. Er kan 

bijvoorbeeld worden geëist dat een boot wordt neergelegd die wel aan de 

eisen voldoet onder het verbeuren van een dwangsom. Als dit niet binnen 

de opgegeven termijn gebeurd, kan gemeente de boot verwijderen. 

 

Wanneer gaat de renovatie van de weg Buitenkerk plaatsvinden? 

De gemeente is van plan om een nieuwe asfaltlaag op de weg Buitenkerk te 

leggen. Momenteel vindt er afstemming plaats met het 

Hoogheemraadschap om deze werkzaamheden in te plannen. Zodra hier 

meer over bekend is zullen we u verder informeren.  

 

Ontwikkelingen uitbreiding begraafplaats. Is de ontwikkeling 

 



uitgesteld zoals in de kranten is weergegeven? 

Bij aanvang van het project werd er aangekoerst op een ingebruikname van 

de uitbreiding medio 2014. Dit moment was gebaseerd op een 

geprognosticeerde noodzaak tot extra begraafcapaciteit medio 2015. 

Binnen deze prognoses wordt gerekend met een grote veiligheidsmarge 

zodat de beschikbaarheid van graven altijd gegarandeerd is. Op basis van 

halfjaarlijkse tellingen blijkt dat de noodzaak tot extra begraafcapaciteit 

medio 2016 aan de orde is. Op basis daarvan is de deadline verlegd naar 

2015. Temeer, doordat extra tijd noodzakelijk is ten behoeve van het 

voeren van gesprekken binnen de minnelijke onderhandelingen met de 

grondeigenaren 

Kaaspakhuis Baelder aan de Nieuwstraat: Hoe staat het met de 

voortgang? 

Het college heeft afgelopen juni onder voorwaarden besloten medewerking 

te verlenen aan het principeverzoek om het pand aan de Nieuwstraat 40 te 

gebruiken als woonzorgvoorziening. De voorwaarden die het college heeft 

gesteld aan de initiatiefnemers zijn met name gericht op het garanderen 

van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omwonenden. Zo mag 

er geen parkeeroverlast voor de omwonenden plaatsvinden en zijn er 

voorwaarden gesteld om ervoor te zorgen dat de privacy van de 

omwonenden (met name de bewoners aan de burg. Le Coultrestraat) niet 

wordt aangetast. 

 

De volgende expliciete voorwaarden zijn gesteld: 

• Aan de achterzijde van het pand moeten de gevelopeningen (ramen) 

in ondoorzichtig glas worden uitgevoerd; 

• Er dient in ieder geval 1 parkeerplaats op het terrein zelf te worden 

gerealiseerd; 

• De initiatiefnemer dient in overleg met de eigenaar van het pand de 

omwonenden (met name de bewoners van de bgm. Le Coultrestraat) 

te informeren over het verzoek en daarbij aan te geven op welke 

manier zij rekening houden met de belangen van de direct 

omwonenden. Het is voor de initiatiefnemers van belang om 

draagvlak bij de omwonenden te realiseren. Dit dient plaats te 

vinden voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning. 

 

Aan het initiatief kan alleen medewerking worden verleend door middel van 

een projectafwijkingsbesluit. Een dergelijke procedure duurt een half tot ¾ 

jaar. In het kader van deze procedure is medewerking van de 

gemeenteraad nodig. 

 

Voor zover wij kunnen nagaan is er tot op heden nog geen aanvraag voor 

een omgevingsvergunning ingediend. 

 
 
 
 


