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-

Van het bestuur
Bij deze de tweede nieuwsbrief. Onlangs is het verslag van de bewonersbijeenkomst d.d. 28
september jl. op onze website geplaatst. Sindsdien zijn er ook weer volop ontwikkelingen waar wij u
van op de hoogte willen stellen. Een nieuwsbrief bomvol informatie dus. Wij wensen u veel
leesplezier. En mocht u hierna nog niet uitgelezen zijn, neem nog eens een kijkje op de website
www.dorpsplatformrijnoevers.nl En natuurlijk wensen wij de bewoners van Barwoutswaarder en
Rietveld fijne kerstdagen en een voorspoedig 2017.

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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Terugblik bewonersavond.
Met trots kunnen wij zeggen dat de bewonersavonden van ons platform de best bezochte
bewonersavonden van alle wijk- en dorpsplatforms in Woerden blijken te zijn! Het doet ons goed te
merken dat we graag met élkaar willen werken aan een veilig en leefbaar Rietveld en
Barwoutswaarder (of trok de lekkere koffie van de Bosrand u over de streep?).
Op deze avond hebben we elkaar weer kunnen vertellen hoe de zaken ervoor staan, waar bewoners
tegen aan lopen en wat er allemaal al is bereikt. Het blijft belangrijk vooral met elkaar in gesprek te
blijven, schroom dus niet ons even aan te spreken als u ergens tegenaan loopt of er onduidelijkheden
zijn over dingen die Rijnoevers aangaan. Zo houden we de lijnen kort en de informatie duidelijk. Het
verslag van de bewonersavond is terug te vinden op de website.
Sowieso is het belangrijkste nieuws van die avond dat de gastvrijheid van de medewerkers van
tuincentrum de Bosrand enorm wordt gewaardeerd! Wederom dank jullie wel!

Wijkschouw Barwoutswaarder
Zaterdag 19 november 2016 heeft er een wijkschouw plaats gevonden op Barwoutswaarder. In deze
schouw hebben bewoners met enkele medewerkers van de gemeente en plaatselijke politieke
partijen gekeken naar, door bewoners ingebrachte, probleemsituaties op Barwoutswaarder. Er is een
traject gefietst startend op Barwoutswaarder (tracé Kuipersweg-Gildeweg), vervolgens op het
Jaagpad bij de Hooge Heren aan de Rijndijk tot aan Industrieterrein Nieuwerbrug (Verweij
Houttechniek). De slechte staat van het jaagpad, bruggen en de weg is herhaaldelijk naar voren
gebracht. Verder is er o.a. gekeken naar bewegwijzering, markeringen, de speeltuin, begroeiing en
onderhoud van bomen. Binnen korte tijd hebben we zo heel wat punten onder de aandacht kunnen
brengen bij gemeente en plaatselijke politici. Van dit alles is een fotoverslag voor de gemeente
gemaakt. De gemeente gaat vervolgens kijken welke punten zij wanneer kan oppakken.
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AED Rietveld: Treur BV denkt met ons mee!
Op de bewonersavond van 28 september 2016 werd door het bestuur voorgesteld om
een AED aan te schaffen, omdat er geen AED op Rietveld was. Er kwam onmiddellijk
reactie vanuit de zaal: De Bosrand bleek voornemens in 2017 een AED aan te schaffen
en de heer Treur kon melden dat zijn bedrijf reeds over een AED beschikt. Die
betreffende AED is echter alleen toegankelijk tijdens kantooruren.
René Treur stuurde onlangs een brief naar Rijnoevers, waarin hij aangaf nog eens
nagedacht te hebben over de toegankelijkheid van de AED bij zijn kaasbedrijf. Hij heeft actie
ondernomen en heeft een afgesloten verwarmde buitenkast naast de hoofdingang ( zie foto) laten
monteren zodat de AED ook buiten werkdagen toegankelijk is. René Treur: “Uiteraard hopen we niet
dat de AED gebruikt gaat worden, maar het is niet onwaarschijnlijk! We hopen hiermee op
bescheiden wijze een bijdrage te leveren aan de buurt, waarin wij mogen wonen en werken. “
Wat is nu eigenlijk een AED? De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is
een apparaat dat je op de borst zet van een persoon waarbij je vermoedt dat hij een hartaanval
heeft. Uiteraard moet je eerst 112 bellen. Als er een AED in de buurt is kan dat levensreddend zijn.
De elektroden worden op een ontblote borst aangebracht en op dat moment gaat de AED checken
wat de elektrische werking van het hart is en de AED geeft aan de hand daarvan een ‘shock advies’ of
een ‘geen shock advies’.
Het advies van Anita Bakker, voorzitter van Hartslag Woerden, is dat als men met de AED wil gaan
werken het verstandig is om eerst een training te volgen. Dit kan in Woerden o.a. bij Stichting
Reanimatie Woerden. Data voor het volgen van een cursus en meer informatie vindt u op:
www.reanimatiewoerden.nl Na een training is het veilig om de AED te gebruiken. Er wordt dan goed
geleerd om naar de AED te luisteren. Meer informatie via www.hartslagwoerden.nl
Waar vinden we nu een AED op Rietveld en Barwoutswaarder?
Bosrand
Rietveld 36a
tijdens openingstijden (komt in 2017)
Treur
Rietveld 93
buitenkast
Gerritse IJzerhandel
Barwoutswaarder 1
tijdens openingstijden
Gardner Denver
Barwoutswaarder 3B tijdens openingstijden
Lekx Kok & Geerlofs accountants
Barwoutswaarder 41 tijdens openingstijden
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Hap &Trap Rijnoevers
Het dorpsplatformfeest “Muziek aan de Rijnoevers” was een groot succes en menig buurtbewoner
heeft ons gevraagd: “Volgend jaar weer?” Helaas is het niet haalbaar om ieder jaar zo’n groots
opgezet feest te organiseren, maar de ideeën voor een feestje in 2018 beginnen al wel vorm te
krijgen.
Komende zomer komt er een kleinschaliger buurtactiviteit nl: een Hap & Trap Rijnoevers tochtje op
zaterdag 17 juni van 13.00- 17.00 uur. Je kunt zelf kiezen of je met de fiets, auto of wandelend gaat.
Langs Rietveld en Barwoutswaarder kan men stoppen op diverse locaties om iets te bezichtigen, iets
te eten of drinken of mee te doen met een activiteit. Ook komt er een speurtocht voor de kinderen.
Heeft u een idee voor een activiteit? Meldt u dan a.u.b. aan bij dorpsplatformrijnoevers@gmail.com.
In het nieuwe jaar gaan we een aantal bedrijven/mensen mailen om te vragen of ze mee willen doen.

Snelheidsmeter.
Vanuit de gemeente kan dit jaar nog geld ter beschikking worden gesteld voor de aanschaf van een
zogenaamd smileybord. Ook door het dorpsplatform zal hieraan bijgedragen worden met als doel
volgend jaar een dergelijke verkeerspaal op Rietveld te hebben staan.

Buurt What’s-app
Op Rietveld was de Buurt What’s app al opgestart en nu heeft ook Barwoutswaarder een eigen buurt
What’s app! Via deze groepsapp kunnen bewoners elkaar op de hoogte brengen van verdachte zaken
om er zo meer controle op te krijgen en wellicht erger te voorkomen. De beheerder van de app op
Barwoutswaarder is Jolanda van de Dool. Wij waarderen het zeer dat zij de beheerder van deze app
groep wilt zijn. Schroom niet om u, als bewoner van Barwoutswaarder, aan te melden bij deze appgroep. Dit kan door een appje te sturen naar Jolanda: 06-51233624, zij zal u dan aan de groep
toevoegen.
Even ter herinnering; De What’s app is een buurtpreventie WhatsApp; echt alleen voor verdachte
situaties. Het is niet bedoeld om nieuws uit 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.
Voor meer informatie kunt u de volgende flyer doornemen.
http://www.dorpsplatformrijnoevers.nl/content/29303/download/clnt/64832_Flyer_wabp.pdf
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Speeltuin en speelplan gemeente Woerden.
Soms lopen dezelfde zaken tegelijkertijd op. Een van de actiepunten van het platform is het
opknappen van de speeltuin op Barwoutswaarder. De grond is verzakt, de toestellen gaan al een
tijdje mee, sluiten de spelmogelijkheden nog aan op de behoefte van de kinderen uit de buurt? Ook
de gemeente bleek dit op hun agenda te hebben staan. Zij hebben een adviesbureau aangetrokken
die de gemeente adviseert hoe de huidige speelplekken in Woerden het beste ingericht kunnen
worden met als doel om een veilige, uitdagende en toegankelijke speelruimte te realiseren en de
kwaliteit van deze speelruimte te waarborgen. Rond deze tijd worden er plannen uitgewerkt.
Voorafgaand hierop zijn er enquêtes verspreid naar alle (ouders van) schoolgaande kinderen (digitaal
via de school van het kind. Ook wij zouden graag willen weten wat de kinderen van Barwoutswaarder
van de speeltuin vinden. Daarom vindt u bij deze nieuwsbrief een kleine vragenlijst voor deze
kinderen. Zou u deze met/door uw kind(eren) in willen (laten) vullen en willen mailen naar
dorpsplatformrijnoevers@gmail.com ? Alleen zo kunnen we een beeld krijgen van wat nu de
werkelijke wensen zijn. We houden goed in de gaten wat de ontwikkelingen vanuit de gemeente en
het speelplan zijn. We komen hier dus nog op terug.

Kerststerren
De feestdagen staan weer voor de deur. Een tijd waarin sommigen onder ons best wel een extra
presentje verdienen als steun in de rug of als blijk van waardering. Vorig jaar hebben wij voor het
eerst aan diverse bewoners kerststerren uitgedeeld. Ook dit jaar hebben wij, met medewerking van
de Bosrand, weer een aantal prachtige kerssterren mogen overhandigen. Ze werden goed
ontvangen.
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Eervolle vermeldingen
Dat er bijzondere mensen langs de Rijnoevers wonen wisten we natuurlijk al maar deze twee
verdienen een ereplaats in de nieuwsbrief.
Wij feliciteren:
 Thijs van den End met zijn wereldrecord op de tweehonderd meter rugslag. (lees meer op
http://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/57257/wereldrecord-door-thijs-vanden-end)
 Albert Kromwijk met zijn Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de
brandweer. (lees meer op https://woerden.tv/koninklijke-onderscheiding-brandweermanalbert-kromwijk/)

Handig: ophanghaken voor de PMD zakken.
Onder het mom ‘we houden de buurt schoon’ een handige tip.
Wist u dat u bij de gemeente speciale haken kan aanvragen waarmee je de PMD zakken (die gele
zakken voor plastic, blik, drankkartons e.d.) op kunt hangen op de dag dat deze worden ingezameld.
Erg handig want zo voorkomt u dat een zak wegwaait of wordt opengekrabd door bv. katten. Deze
aanvraag kunt u doen door een mailtje te sturen naar afvalscheiden@woerden.nl. Zij bekijken dan
met u of de door u aangedragen plek gebruikt kan worden.
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Mag ik even binnenkomen?
In deze rubriek maken we kennis met bewoners van Barwoutswaarder en Rietveld. Voor deze
Nieuwsbrief zijn dat Huibert Koning, Hennie Evers en Boefbandito. Zij verhuisden op 2 augustus jl.
van hun huis in de bomenbuurt (Woerden) naar Rietveld 29. Op een druilerige, grijze
maandagmiddag word ik hartelijk door hen ontvangen in de keuken. Dat is voorlopig de enige ruimte
die warm is, want de verbouwing, die voornamelijk in eigen beheer wordt uitgevoerd, is nog in volle
gang. Recent is de vloerverwarming van de benedenverdieping aangebracht en zijn de betonnen
vloeren gestort. Lees verder op de website http://www.dorpsplatformrijnoevers.nl/pg-29303-7109119/pagina/rietveld_29_-_mag_ik_even_binnenkomen.html

Historie
Onze buurt kent een rijke historie. Deze keer kunt u lezen over ‘De Roskam’, herberg te Rietveld ,
hoek Zegveldse Uitweg

Slechts weinig Rijnoeversbewoners zullen zich herinneren dat op de plek waar de firma Bolton nu
een kantoor aan het bouwen is, café “de Roskam” gevestigd was. De Herberg werd rond 1745
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gebouwd en stond nabij een driesprong van belangrijke wegen en waterwegen tussen Leiden,
Gouda, Utrecht en Amsterdam. Toen de sloop in 1968 ten behoeve van de verkeersveiligheid begon,
kwam er een einde aan een herberg die meer dan tweehonderd jaar een belangrijke rol gespeeld
had in de geschiedenis van Rietveld. Lees verder op de website
http://www.dorpsplatformrijnoevers.nl/pg-29303-7-109123/pagina/de_roskam.html

Oproepjes:
Samenstellen nieuwsbrief
Lijkt het u leuk om ook een bijdrage te leveren aan de komende nieuwsbrieven, meldt u dan aan.
Hulp is altijd welkom. Samen kunnen we kijken op welke manier u ons wilt en kunt helpen. Stuur
gerust een mailtje naar dorpsplatformrijnoevers@gmail.com
Oude foto’s
Mooie herinneringen delen we graag! Heeft u nog oude foto’s van Barwoutswaarder en/of Rietveld?
Laat het ons weten via dorpsplatformrijnoevers@gmail.com 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 dorpsplatformrijnoevers@gmail.com
 De volgende nieuwsbrief verschijnt rond het voorjaar 2017
 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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