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-

Van het bestuur
Alstublieft, met trots presenteren wij u de allereerste nieuwsbrief van dorpsplatform Rijnoevers.
Sinds de oprichting van het platform en de officiële start in september 2015 hebben we verre van stil
gezeten. Wat u en ons zoal bezig houdt, leest u in deze nieuwsbrief. Ons voornemen is om u vier keer
per jaar te informeren per nieuwsbrief, dan wel middels het verslag van de jaarlijkse bijeenkomst.
Wilt u niet zo lang wachten, houd dan de website www.dorsplatformrijnoevers.nl in de gaten. Wij
hopen dat u deze nieuwsbrief met net zoveel plezier leest als waarmee hij gemaakt is!

Bovenste rij van links naar rechts: Marina Severs, Claire van der
Kraats, Conny Zonneveld, Hermine Brühl, Henk van Dommelen
Onderste rij van links naar rechts: Fred van der Worp, Marco de
Groot, Ton Kromwijk
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Schoonmaakactie groot succes!
Zaterdag 18 maart vond de landelijke opschoondag plaats. Ook Rijnoevers had zich hiervoor
aangemeld. Aan de oproep om mee te helpen zwerfafval op te ruimen in Barwoutswaarder, Rietveld
en natuurlijk de Rijn werd door een fanatieke groep bewoners gehoor gegeven. Jong en oud trokken
met hesjes, knijpers en zakken per boot, fiets en voet door de wijk. Al met al is er heel wat zwerfafval
verzameld. Een paardenkar en aanhanger vol afval werden achteraf ingeleverd bij het
afvalbrengstation.
Als beloning kwam wethouder Stolk de opruimers een heerlijke taart aanbieden. Zelfs de krant
kwam nog even een kijkje nemen (https://woerden.tv/taart-voor-een-schone-straat/ ) Nu hopen we
natuurlijk dat we onze mooie buurt nog lang schoon mogen houden. Aan de enthousiaste
opruimploeg zal het zeker niet liggen. Opruimers, enorm bedankt voor jullie inzet!

Alle opruimkanjers met slechts een klein deel
van al het verzamelde zwerfafval.

Meer foto’s vindt u op de website
http://www.dorpsplatformrijnoevers.nl

Buurtfeest: Muziek aan de Rijnoevers.
Zoals op de jaarvergadering bij de Bosrand reeds aangegeven is, hebben we voor alle bewoners van
het Dorpsplatform Rijnoevers een buurtfeest georganiseerd. Om het een en ander een beetje te
doen lijken op het Prinsengrachtconcert dat zich ook op het water afspeelt, hebben we het feest
‘Muziek aan de Rijnoevers’ gedoopt.
Het buurtfeest zal plaats vinden op 18 juni aan Barwoutswaarder ter hoogte van de speeltuin
(bocht Gildeweg ). We hebben gezorgd voor een oeververbinding met Rietveld middels pontons.
We maken er ook nog een sportief evenement van met een heuse touwtrekwedstrijd over de Rijn
heen. Dus mannen en vrouwen: ga vast oefenen, voor de prijs hoef je het niet te laten!
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Het Programma is als volgt :
16.00 – 18.00 uur

Kinderfestijn met een springkussen. Muziek van het Shantykoor.

18.00 – 20.00 uur

Barbecue voor de hele buurt (toegang gratis inclusief 2 gratis
consumpties, daarna 1,50 per consumptie).

20.00 – 23.00 uur

Muziek en gezelligheid aan de Rijnoevers met de band van Jan Kanis
op de Oude Rijn.

21.00 – 21.30 uur

Wedstrijd touwtrekken tussen Rietveld en Barwoutswaarder

Algemene opmerkingen
 EHBO is aanwezig.
 Sterke drank is verboden.
 Introducé is welkom maar hij/zij moet alleen wel voor de barbecue en de consumpties betalen.
 Het is een buurtfeest dus we maken er verder geen reclame voor.
 Verkeersregelaars aan beide zijden verzorgen het verkeer.
 Parkeren Barwoutswaarder op het industrieterrein nabij de Gildenweg.
 Parkeren Rietveld tot 19 uur bij van Dommelen, na 19 uur kan het ook bij de Bosrand.
 Het zou leuk zijn als er diverse mensen met hun bootje of sloep komen, voor een gezellig
samenzijn op de Rijn.
 Aanmelden is wel nodig, doe dit via info@dorpsplatformrijnoevers.nl. Geef hierbij uw naam
door, uw adres en met hoeveel volwassenen en kinderen u komt.
Wij als bestuur hebben er zin in, tot 18 juni !

Buurt what’s-app
Tijdens de buurtbijeenkomst in december heeft de wijkagent uitleg gegeven over de buurtWhatsApp. Via deze app kunnen bewoners elkaar en zo nodig de politie op de hoogte stellen van
verdachte zaken om er zo meer controle op te krijgen en wellicht erger te voorkomen. In Rietveld is
inmiddels een beheerder voor de buurtapp gevonden: Ron Hoogendoorn. Dat is goed nieuws. Er is al
gebleken dat het werkt toen er verdachte personen rond de Bosrand waren gesignaleerd. Er hebben
zich inmiddels zestig bewoners aangemeld en er komen nog wekelijks nieuwe aanmeldingen bij.
Ron Hoogendoorn: “De buurt WhatsApp werkt goed. Mensen moeten zich wel realiseren dat het een
buurtpreventie WhatsApp is; echt alleen voor verdachte situaties. Het is niet bedoeld om nieuws uit
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te wisselen of voor sociale contacten in de buurt. Anders dan bij een gewone WhatsApp hoef je niet
te reageren op elkaar; alleen kort en zakelijk signaleren”.
Woont u op Rietveld maar heeft u zich nog niet aangemeld, mail ons uw telefoonnummer en de
mededeling dat u zich wilt aanmelden voor de app dan brengen wij u in contact met Ron
Hoogendoorn.
Voor Barwoutswaarder is er helaas nog geen beheerder gevonden. Wij hopen dat iemand zich hier
nog voor aan wilt melden zodat ook in Barwoutswaarder beter toezicht gehouden kan worden op
verdachte praktijken.
Voor meer informatie kunt u de volgende flyer doornemen.
http://www.dorpsplatformrijnoevers.nl/content/29303/download/clnt/64832_Flyer_wabp.pdf

Stand van zaken: afsluiten Barwoutswaarder-Gildenweg
Zoals u weet, zijn er plannen om Barwoutswaarder ter hoogte van de Gildenweg af te sluiten voor
gemotoriseerd verkeer. Wij merken dat niet bij iedereen duidelijk is waarom en hoe deze plannen tot
stand zijn gekomen. Daarom hebben wij een uiteenzetting van het proces hierin tot dusver gemaakt.
Deze is te lang om in deze nieuwsbrief te plaatsen, u vindt verslag op de website in de rubriek
Documenten.
Uiteraard realiseren wij ons dat afsluiten ook nadelige gevolgen kan hebben voor bewoners. Wij
vragen begrip voor de problemen die ondervonden worden door de bewoners van het betrokken
stuk Barwoutswaarder. Daarnaast onderstrepen wij dat, daarin ondersteund door de gemeente,
veiligheid voorop moet staan en bepaalde keuzes hierdoor voorrang krijgen op het ondervinden van
(lichte) hinder. Mochten er nog vragen zijn, kunt u altijd contact opnemen met het platform via
info@dorpsplatformrijnoevers.nl
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Stand van zaken: verkeersproblematiek Barwoutswaarder industrieterrein bij
Nieuwerbrug
Het vrachtverkeer op Barwoutswaarder neemt steeds meer toe. Het deel van de straat tussen de
Gildenweg en Nieuwerbrug ondervindt daar zijn eigen problematiek van. Door uitbreiding van het
industrieterrein bij Nieuwerbrug neemt het vrachtverkeer toe. Dorpsplatform Rijnoevers is actief op
zoek naar een oplossing voor dit probleem. Over de ontwikkelingen hiervan leest u meer op de
website in de rubriek Documenten.

Stand van zaken: Groot Onderhoud Rietveld voltooid
Inmiddels is op 21 april met het aanbrengen van de belijning het groot onderhoud en de
wegaanpassingen aan Rietveld voltooid. Een jaar geleden werden de bewoners al ingelicht over de
op handen zijnde werkzaamheden en vanaf 16 oktober is er daadwerkelijk gewerkt door
Wegenbouwbedrijf De Rooy en Zonen in opdracht van de provincie Utrecht.
Het resultaat is zichtbaar en hoorbaar. De weg is nog even breed als hij was; er is geen aslijn, maar de
belijning van de rijweg is versmald en de fietssuggestiestroken zijn verbreed. Het bedoelde effect is
om automobilisten minder hard te laten rijden. Als er fietsers zijn, moeten automobilisten hun
snelheid inhouden omdat ze niet kunnen passeren als er verkeer aan de andere kant van de rijweg is.
De belijning is een zogenaamde “spetterbelijning”. Als je er met je auto overheen rijdt, hoor je dat,
maar de omwonenden horen het niet.
De geplaatste struikjes langs de rijweg hebben een optisch versmallend effect en dat is bedoeld om
het verkeer duidelijk te maken dat je niet hard kunt rijden. “Er is gekozen voor Veldesdoorn (Acer
campestre), een soort beukhaag die bestand is tegen strooizout.” aldus Han van Cruijningen,
ontwerper van de vernieuwde weg. Ze zijn 60 cm hoog en belemmeren het zicht op de weg niet.
De vernieuwde asfaltlagen geven 5 decibel minder geluid. Hoe lang die asfalt laag meegaat is nog
niet met zekerheid te zeggen, maar van Cruijningen hoopt op een jaar of vijftien. De verlichting is
vernieuwd met dimbare LED verlichting, die afhankelijk van het tijdstip naar een lager niveau gedimd
kan worden. Behalve het nodige onderhoud aan de asfalt laag is er getracht uniformiteit aan te
brengen in de weg door eenheid in op- en afritten en parkeerplaatsen. Ook de veiligheid van de weg
was uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp. Mocht u nog vragen op opmerkingen hebben over de
vernieuwde weg van Rietveld, laat het ons dan weten via info@dorpsplatformrijnoevers.nl
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Historie
De buurtschappen Rietveld en Barwoutswaarder kennen een rijke geschiedenis. Leden van het
platform en bewoners zijn in de historie gedoken. Dat ”Rijnoevers “ een dorpsplatform is in Woerden
en geen wijkplatform is niet zonder reden. Rietveld en Barwoutswaarder waren dorpen met
lintbebouwing, ten westen van de stad Woerden. Ze hadden een eigen gemeentebestuur en een
gezamenlijke burgemeester. Pas in 1964 zijn de twee dorpen opgegaan in de Gemeente Woerden.
Lees meer over de historie op de website onder het kopje Dorpsplatform Rijnoevers > historie.

Mag ik even bij u binnenkomen?
Er valt niet alleen veel te vertellen over de historie van onze buurt, de bewoners zelf dragen ook
mooie herinneringen met zich mee. Een aantal van die herinneringen en bijzondere verhalen mogen
wij met u delen. Het eerste verhaal van de Rietveldse familie Beukers staat nu op de website onder
het kopje Dorpsplatform Rijnoevers > even binnenkomen …

Oproepjes:
Animo koffiemoment en/of kinderspeelmoment Barwoutswaarder
Op de bewonersavond is aangegeven te peilen of er behoefte is voor het volgende:
 Informeel koffiemoment voor de bewoners van Barwoutswaarder.
Samen gewoon gezellig een bakje koffie drinken
en zo je buren wat beter leren kennen.
 Kinderspeelmoment. In tegenstelling tot bv. een woonerf of woonwijk, is het voor kinderen
in Barwoutswaarder niet vanzelfsprekend de straat op te gaan en rond te struinen met
speelkameraadjes uit de buurt. Daarom het idee om kinderen (en moeders) uit
Barwoutswaarder samen laten komen om zo met elkaar te kunnen spelen en elkaar beter te
leren kennen.
Zou u het leuk vinden als dit georganiseerd werd of wilt het zelf helpen organiseren? Stuur dan een
mail naar info@dorpsplatformrijnoevers.nl Geef daarin aan welk dagdeel (ochtend, middag, avond)
u het beste uitkomt. Bij voldoende aanmeldingen zullen wij, in overleg, op zoek gaan naar een
geschikte plek, datum en tijdstip.
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Samenstellen nieuwsbrief
Lijkt het u leuk om ook een bijdrage te leveren aan de komende Nieuwsbrieven, meldt u dan aan.
Hulp is altijd welkom. Stuur gewoon een mailtje naar info@dorpsplatformrijnoevers.nl
Oude foto’s
Mooie herinneringen delen we graag! Heeft u nog oude foto’s van Barwoutswaarder en/of Rietveld?
Laat het ons weten via info@dorpsplatformrijnoevers.nl dan kunnen wij ze wellicht plaatsen op de
website zodat er meer mensen kunnen genieten van ons mooie woonplekje.

 Tips voor de volgende nieuwsbrief? Mail naar info@dorpsplatformrijnoevers.nl
 De volgende nieuwsbrief verschijnt rond het najaar
 Heeft u buren die niet aangemeld zijn via de mail, wilt u deze nieuwsbrief dan voor hen
uitprinten.
 Meer nieuws vindt u op de website www.dorpsplatformrijnoevers.nl
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