Verslag van de bijeenkomst van de bewoners van Rietveld
en Barwoutswaarder d.d. 27 september 2017
locatie: tuincentrum De Bosrand, Rietveld 36a, Woerden
aantal aanwezigen: 53

1. Opening en welkom door Ton Kromwijk
Ton Kromwijk heet de aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom is
er voor Ella Launspach (wijkambtenaar) en Margot Stolk (wethouder Openbare
Ruimte). Ook bedankt hij Fred Nitzschke en zijn medewerkers van tuincentrum De
Bosrand voor hun medewerking en het ter beschikking stellen van het tuincentrum om
bijeen te komen.
2. Wat is er gedaan in 2016/2017?
-

-

-

Schouw Barwoutswaarder. Op initiatief van het dorpsplatform heeft er op 6
maart 2017 een Schouw op Barwoutswaarder plaatsgevonden. Medewerkers van
de Gemeente Woerden en bewoners hebben op het fietspad, de weg en op
bruggen mankementen besproken en vastgelegd op 105 foto’s. De Gemeente
heeft inmiddels het Jaagpad gedeeltelijk opnieuw betegeld en verbeteringen
aangebracht. Klachten over de Openbare Verlichting moeten via de site van de
Gemeente www.woerden.nl of het telefoonnummer 14038 doorgegeven worden.
Een dertigtal bewoners van Rijnoevers heeft op 25 maart jl. deelgenomen aan de
Landelijke Opschoondag. Het werd een positieve en gezellige buurtactie met 50
vuilniszakken bermafval als resultaat. De familie Kromwijk stelde Studio 136
beschikbaar voor het uitdelen van opruimspullen van de Gemeente, voor het
schenken van koffie en het uitdelen van taart na afloop.
Als pilot is er door de Gemeente een blikvanger geplaatst aan het begin van
Rietveld (ter hoogte van de Blokhuisbrug). Ella Launspach zal bij de Gemeente
informeren hoe het legen van de blikvanger geregeld is.
Marina Severs van Dorpsplatform Rijnoevers nam het voortouw om sponsoren te
vinden voor het herinrichten van De Speeltuin op Barwoutswaarder.
Inmiddels is de Speeltuin door de Gemeente Woerden verbeterd. De grond is
opgehoogd, het hek is vernieuwd, er zijn nieuwe bankjes en er zullen 2019
nieuwe voetbaldoelen geplaatst worden. Het element “De Romeinse Laars” is op
verzoek van de bewoners verplaatst naar een andere locatie, omdat het in deze
speeltuin tot gevaarlijke situaties kon leiden. De Gemeente zal, met een bijdrage
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-

-

van een aantal sponsoren en van het dorpsplatform Rijnoevers, in 2018 een
nestschommel plaatsen als het ingezaaide gras voldoende stevig is.
Onze dank gaat uit naar de sponsore: Lekx Kok & Geerlofs Accountants, Studio
136 Creatief, Tuincentrum de Bosrand, Kromwijk Woerden Boom- en
landschapsverzorging, Goedsign, Van Vliet Waarder Loon- en
Aannemingsbedrijf, IJsboerderij Vernooij en een aantal buurtbewoners.
De snelheid van auto- en vrachtwagenverkeer op Rietveld en Barwoutswaarder
blijft een probleem. Er zijn in de loop der jaren meerdere pogingen ondernomen
om snelheidsovertredingen terug te dringen. Tot nog toe zonder succes. Er zijn
sluisjes geweest op Rietveld en een flitspaal. De “verboden in te halen bordjes”
die de Provincie afgelopen jaar heeft geplaatst worden massaal genegeerd. De
Provincie heeft een Smiley snelheidsbord geplaatst op Rietveld in de bocht
tussen huisnummer 65 en 67. Onduidelijk is of deze Smiley ook snelheid kan
registreren, zodat het Dorpsplatform harde gegevens kan verzamelen. Het
bestuur zal hierover navraag doen bij de Provincie. Het bestuur is voornemens
een eigen Smiley snelheidsbord aan te schaffen dat in staat is snelheid te
registeren en te bewaren. Deze Smiley kan verplaatst worden en zal afwisselend
op Rietveld en Barwoutswaarder staan. Het Dorpsplatform Rijnoevers wil met
cijfers kunnen aantonen dat de snelheid van 60 km per uur veelvuldig wordt
overschreden. Zeker nu de weg op Rietveld afgelopen jaar verbeterd is wordt er
door veel automobilisten te hard gereden. Handhaving Snelheid heeft nog
steeds geen prioriteit binnen de Gemeente.
Contact met een wijkagent is er niet. Er hebben zich de afgelopen tijd zo veel
personeelsveranderingen plaatsgevonden van wijkagenten dat het platform geen
naam meer heeft. De praktijk leert dat er in BWW en Rietveld geen band wordt
opgebouwd met de wijkagent. Ella Launspach zegt dat bewoners op politie.nl
kunnen opzoeken wie momenteel de wijkagenten van BWW en Rietveld zijn.
Het Hap en Trappen Evenement van Dorpsplatform Rijnoevers op zaterdag 17
juni was een succes, dank zij de welwillende medewerking van een aantal
buurtbewoners die met veel enthousiasme over hun bedrijf of hobby vertelden.
Ook veel dank aan Henny en Fred van der Worp die na afloop van het evenement
hun tuin openstelden voorbuurtbewoners . Het werd een geanimeerde
buurtborrel. Foto’s van het evenement zijn te zien op via site van het
dorpsplatform www.dorpsplatformrijnoevers.nl
De algemene “klacht” was dat er te veel activiteiten aangeboden werden voor één
middag. De Hap en Trap opzet zal op verzoek van vele buurtbewoners t.z.t
herhaald worden.
De Buurtwhatsapp van Barwoutswaarder en Rietveld functioneren. Er wordt
verzocht alleen meldingen van verdachte situaties door te geven, geen reacties
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noch persoonlijke mededelingen. Er zijn bordjes geplaats dat er een
buurtwhatsapp actief is.
De Nieuwsbrief is afgelopen jaar drie keer verschenen. Hij wordt digitaal
verspreid. Aan bewoners wordt gevraagd deze Nieuwsbrief te printen voor buren
die niet over internet/ printer beschikken.
De Rietveldse buurvrouwen komen twee keer per jaar op een vrijdagavond
bijeen in het Tuincafé van de Bosrand.
Het Dorpsplatform Rijnoevers heeft deelgenomen aan de voorbereiding van de
Verkeersvisie Woerden 2030. De Verkeersvisie zal woensdag 28 september
vastgesteld worden door de gemeenteraad.

3. Begroting 2017
Wat deden we met de subsidie van de gemeente?
- Website onderhoud
- Schoonmaakactie 2017
- Opknappen speeltuin Barwoutswaarder;
- Happen en Trappen langs de Rijnoevers
- Reservering voor buurtfeest 2018/2019
- Bewonersavond bij de Bosrand
- Attentie met kerst voor ouderen/nieuwe bewoners; heeft u iemand die hiervoor
in aanmerking komt, geef dit dan door aan bestuur via de e-mail
(dorpsplatformrijnoevers@gmail.com)
- Aanschaffen Smiley verkeerspaal
4. Activiteiten 2018 e.v.
-

-

-

Stand van Zaken ontsluiting Nieuwerbrug. Het dorpsplatform heeft overleg
gehad met de gemeente en de Provincie, maar op dit moment zijn er geen
mededelingen over te doen. Ton Kromwijk zal contact opnemen met David
Verweij om te informeren naar de stand van zaken.
Bewoners van Rijnoevers hebben een brief gekregen over snel internet in het
buitengebied. Men kon inschrijven; de uitvoering zal nog wel een paar jaar
duren. Ella Launspach zal kijken wat de mogelijkheden zijn voor particulier
initiatief. Voor verdere info: www.utrecht-west.snelinternetbuitengebied.nl
Op donderdag 28 september zal ook een raadvoorstel besproken worden over
een onderzoeksopzet naar een westelijke randweg (205.000 euro).
Ton Kromwijk heeft een plan om een Romeinse Toren te plaatsen op het
recreatieterrein in de bocht van de Rijn (waar pleziervaartuigen mogen
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aanleggen). Er is een ontwerp gemaakt. Het is de bedoeling dat buurtbewoners
de toren opbouwen en dat er activiteiten rondom de toren zullen plaatsvinden.
Op 24 maart 2018 vindt de jaarlijkse schoonmaakactie/prikactie zwerfvuil
plaats. Noteer dit alvast in uw agenda.
Feestelijke buurtactiviteit juni 2018 . Er wordt gedacht aan een boottocht met
boten van buurtbewoners naar Fort Wierickeschans. Nadere info over een
buurtactiviteit volgt in 2018. Heeft u hiervoor suggesties dan kunt u die sturen
naar dorpsplatformrijnoevers@gmail.com

5. Rondvraag
a. Er werd gevraagd naar de stand van zaken rondom de paal op
Barwoutswaarder. Deze is nog niet gerealiseerd. Het bedrijf van Magielse
bekijkt nog welke aanpassingen er nodig zijn zodat zij met hun verkeer goed
kunnen uitdraaien. Wethouder Stolk vermeldt dat het budget is geregeld en
het geld is gereserveerd.
b. Op Barwoutswaarder tussen huisnummer 92-96 en 118 zijn asfaltbulten. Als
er vrachtverkeer of ander hard rijdend verkeer langskomt staan de huizen te
schudden met scheuren tot gevolg. Er is twee jaar geleden een klacht
ingediend. Bewoners hebben hoop dat de paal zwaar verkeer kan tegengaan.
Ella Launspach meldt dat in er in oktober asfaltwerkzaamheden zullen
plaatsvinden. Zij zal nagaan waar precies geasfalteerd gaat worden.
c. Een bewoner van BWW ondervindt hinder door het in de nacht vertrekken
van strooiwagens. Wethouder Stolk laat weten dat vertrek vanuit de
achterzijde van het Stadserf onmogelijk is. Ton Kromwijk vermeldt dat er
geen zout meer op de Gemeentewerf opgeslagen gaat worden, maar extern bij
de transporteur, waardoor er in de toekomst geen overlastproblemen meer
verwacht worden.
d. Op BWW markeren de bewoners individueel de grenzen van hun erf, om te
voorkomen dat autoverkeer schade veroorzaakt. Suggestie is om vanuit de
Gemeente een soort markering te plaatsen. Anton Janmaat en Pank van
Rooijen zullen in overleg met het dorpsplatform een voorstel maken voor een
ander inrichting van de weg.
e. Er komen vragen over het snoeien en omzagen van bomen. Wethouder Stolk
zegt dat het groenplan op de website van de Gemeente te raadplegen is.
https://www.woerden.nl/inwoners/afval-milieu-engroenonderhoud/onderhoud-buitenruimte
f. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor de
dijkverbetering. Bewoners van BWW zijn hierover geïnformeerd.
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https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/bodegravenreeuwijk/dijkverbetering-oude-0/ Er staan momenteel paarse paaltjes om
aan te geven waar de dijk verzwaard gaat worden.
g. Vragen over olie- en gaswinning worden door wethouder Stolk beantwoord.
De gemeente Woerden is tegen het plan om vanuit het grondgebied Reeuwijk
en Bodegraven te gaan boren. Deze boringen hebben namelijk consequenties
voor westelijk Woerden. Het Rijk beslist uiteindelijk over de boringen.
Bewoners kunnen hun standpunt via de (lokale) politieke partijen kenbaar
laten maken. Er is een Facebookpagina “Laat Woerden niet zakken” waarop
veel informatie en ondernomen acties vanuit politieke partijen te vinden is.
h. Een zwanenfamilie blokkeert soms het fietspad op Rietveld. Fietsers wijken
uit naar de rijweg en er ontstaan gevaarlijke situaties. Een tip voor de
bewoners: “voer de zwanen niet”.
i. Sommige bewoners zetten beplanting neer op grond van de
provincie/gemeente aan één of beide kanten van het jaagpad/fietspad langs
de Rijn, maar snoeien niet op tijd terug. Hierdoor wordt het fietspad te smal
en kan het gevaarlijk worden. Ella Launspach zegt dat veruit de meest te
prefereren oplossing is dat bewoners elkaar daarop aanspreken. Bij deze dus
gelijk het verzoek om daar waar het uw beplanting betreft, deze terug te
snoeien tot de grens van het fietspad/jaagpad.

Ton bedankt eenieder voor zijn/haar komst en inbreng en geeft aan dat er nog
gelegenheid is om een drankje te gaan drinken.
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