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Van het bestuur 

Van het bestuur 

Dit is de 7e nieuwsbrief. Een bijzondere nieuwsbrief, want we leven in een bijzondere tijd: vanwege 
de corona periode ervaart iedereen veranderingen in het dagelijks leven. In deze nieuwsbrief stellen 
we u graag op de hoogte van een aantal ontwikkelingen in onze buurt. Een nieuwsbrief bomvol 
informatie dus. Veel activiteiten van het dorpsplatform kunnen en konden niet doorgaan. De 
bewonersavond in oktober ging niet door, het buurtuitje dat altijd in juni georganiseerd wordt, heeft 
niet plaatsgevonden, de halfjaarlijkse buurvouwenavond van Rietveld is ook niet doorgegaan en de 
opschoondag heeft in een andere vorm op een andere datum plaatsgevonden.  Wat wel doorgegaan 
is en waar wij u wel over kunnen informeren, vindt u hier terug. Uiteraard willen wij u ook een mooi 
en vooral gezond 2021 wensen. Wij wensen u veel leesplezier.  

VOOR IN DE AGENDA 

Laten we hopen dat deze snel 

weer gevuld mag worden! 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 

- Van het bestuur. 

- Kerststerren 

- Corona, help elkaar er doorheen. 

- De brug. 

- Vanuit de gemeente:duurzaamheid 

- Zwerfafval 

- Nieuwe voetbaldoelen in de speeltuin. 

- Bestuurslid neemt afscheid 

- Film drieluik over en voor Woerden. 
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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 

 
 
 
 
 

Kerststerren. 
 
Wie had begin 2020 gedacht dat we de feestdagen zouden moeten vieren met al die regels die er nu 
zijn. Er ontstaan mooie, nieuwe ideeën en initiatieven maar juist rond de feestdagen is het toch fijn 
te weten dat er aan je gedacht wordt. Ook dit jaar, juist dit jaar, zijn er weer kerststerren uitgedeeld 
aan bewoners die om wat voor reden dan ook, even die extra aandacht verdienden.  De kerststerren 
zijn hartelijk ontvangen.  
 
 
 
 
 

Corona, help elkaar er doorheen.  
 
We zijn het inmiddels gewend, de anderhalve meter samenleving maar de corona maatregelen 
vragen zoveel meer van ons dan die 1,5 meter afstand houden. Mensen kunnen vereenzamen, om 
hulp verlegen zitten. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Soms kan dat al met een klein gebaar, even 
boodschappen voor de ander doen, een kaartje door de bus, even vragen hoe het gaat. Mocht u of 
uw buurtgenoot om wat voor reden dan ook om hulp verlegen zitten, neem gerust contact met ons 
op dan kijken we samen wat we voor u kunnen betekenen. 
  

 
De brug 
 
Hetgeen ons, naast corona, in de buurt aardig bezig houdt is toch wel de brug. Gaat hij er komen en 
zo ja, waar en wanneer dan. Wat er aangaande dit onderwerp nog allemaal op ons pad gaat komen, 
we houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en zullen ons hoe dan ook blijven inzetten voor een 
oplossing die voor bewoners van de rijnoevers zo draagbaar, inpasbaar en veilig mogelijk zal zijn.  
 
  

http://www.dorpsplatformrijnoevers.nl/content/29303/pages/clnt/5_org.png
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De laatste berichtgeving leest u hieronder, deze informatie is afkomstig van de gemeente Woerden 
dus geschreven vanuit hun perspectief.  
 
 
 
  

Na anderhalf jaar onderzoek naar een nieuwe bruglocatie in Woerden-West en een intensief participatietraject, 
heeft  de gemeenteraad van Woerden op donderdagavond 15 oktober 2020 een besluit genomen over het 
raadsvoorstel Brug Woerden-West. 
 
Met een ruime meerderheid (25 van de 31 raadseleden stemden voor het raadsvoorstel) heeft de gemeenteraad  
het besluit genomen om de Rembrandtbrug te realiseren. Conform het vastgestelde raadsvoorstel betekent dit 
dat eind 2026 de Rembrandtbrug en het tracé gerealiseerd moet zijn. 
Met het genomen raadsbesluit om de Rembrandtbrug te realiseren komt er een robuust verkeersnetwerk en een 
goede doorstroming in heel Woerden-West, waarbij de Rembrandtlaan, Jozef Israëlslaan, Boerendijk, Hogerijndijk 
en Molenvlietbaan aanzienlijk worden ontlast, aldus de gemeente. Ook levert de Rembrandtbrug een belangrijke 
impuls aan de gewenste herstructurering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder.  
 
Het besluit heeft consequenties. Zo moeten bewoners en bedrijven binnen de locatie van de brug en het tracé 
hiervoor wijken. Dat is ingrijpend en de gemeente heeft aangegeven zich in te spannen om op een goede en 
zorgvuldige wijze invulling te geven aan dit aankoopproces. 
Een andere consequentie is dat er meer verkeer over de Hollandbaan tussen de Kuipersweg en de Waardse Baan 
zal gaan rijden, een weg waar nu al veel verkeer rijdt en bewoners geluidsoverlast ervaren. Tijdens de 
raadsbehandeling van 15 oktober 2020 is om die reden door de raad de Motie - Maatregelen 
Hollandbaan aangenomen om het verwijderde groen langs de Hollandbaan te herstellen en om geluidwerende 
maatregelen te treffen. Wat deze maatregelen concreet zullen zijn zal in goed overleg met bewoners langs de 
Hollandbaan in de loop van 2021 worden uitgewerkt. 
 
Naast de Motie – Maatregelen Hollandbaan zijn nog twee moties aangenomen, namelijk; 
Motie – Verzachten effecten Rembrandtbrug op Schuldenlast waarbij de raad het college verzoekt om de raad te 
blijven informeren over de gemeentelijke financiën en de maatregelen om de schuldenlast te verminderen en te 
blijven zoeken naar mogelijkheden om de schulden te verlagen zonder dat deze leiden tot lastenverhoging. 
 
Motie – Rembrandtbrug als kans voor Schuifruimte waarbij de raad het college oproept om een koppeling te 
maken tussen de aanleg van de brug, de herstructurering Barwoutswaarder en de zoektocht naar voldoende 
schuifruimte en daarmee in gesprek met de Provincie meer coulance te bewerkstelligen, zodat de kansen op een 
goede realisatie van 6-9 hectare nieuwe bedrijfsruimte (schuifruimte) worden vergroot. 
 
Hoe nu verder? 
Tot en met 2024 gebruikt de gemeente  om het ontwerp gedetailleerd uit te werken, alle benodigde 
vergunningprocedures te doorlopen, aanvullende onderzoeken te doen, de benodigde eigendommen aan te 
kopen en eigenaren voldoende tijd te geven om te verhuizen.  
De daadwerkelijke uitvoering zal naar verwachting in de loop van 2024 starten. Hoe de planning en het proces er 
uit zal gaan zien wordt in de komende maanden uitgewerkt. Begin volgend jaar als onze aanpak en planning 
duidelijk zijn zal dit met de bewoners van Woerden worden gedeeld, via de website www.brugwoerdenwest.nl . 
 

http://www.brugwoerdenwest.nl/
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Vanuit de gemeente: duurzaamheid 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Persbericht 

3.700 huishoudens in gemeente Woerden aan de slag met energie besparen  

Overweldigende vraag naar cadeaukaart Duurzaam Woerden groter dan beschikbare aanbod  

De cadeaukaart actie energiebesparing is snel gegaan. Het bedrag dat door de landelijke overheid 
beschikbaar is gesteld, is in een week gereserveerd door inwoners die hun cadeaukaart hebben 
geactiveerd. ‘Zo snel, dat hadden wij ook niet verwacht’ zegt Lex Albers van Duurzaam Woerden. 
 
‘We hebben een inschatting gemaakt van ongeveer 15-20% deelname aan de actie’ vertelt Lex 
Albers. ‘Dat is bijna het dubbele percentage deelnemers bij een soortgelijke actie, weten we uit 
ervaring. We zijn echt verrast door de snelheid waarmee inwoners de cadeaukaart hebben 
geactiveerd. Voor wie de cadeaukaart niet heeft kunnen activeren, hebben we meteen een 
reservelijst geopend’. 
 
Beschikbaar bedrag binnen een week gereserveerd  
Duurzaam Woerden, Wijkplatform Molenvliet, Bewonersvereniging Schilderskwartier Woerden en de 
Energiegroep Woerden hebben in samenwerking met gemeente Woerden een subsidie van het Rijk 
gekregen voor kleine energiebesparende maatregelen. Het bedrag dat door de landelijke overheid 
beschikbaar is gesteld, is in een week gereserveerd door inwoners die hun cadeaukaart hebben 
geactiveerd. Wethouder duurzaamheid Tymon de Weger: ‘Er zijn meer Woerdenaren geïnteresseerd 
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in deze actie dan wij vooraf hadden gedacht. Dat is aan de ene kant heel mooi, omdat we zien dat 
mensen echt aan de slag willen met energiebesparing. Aan de andere kant vinden we het jammer 
voor iedereen die geen gebruik kan maken van de actie. Dat is wel een leerpunt voor eventuele 
toekomstige acties’. 
 
3.700 huishoudens aan de slag met energie 
Met de cadeaukaart kunnen nu 3.700 huishoudens in gemeente Woerden aan de slag met energie 
besparen. De inwoners die hun kaart hebben geactiveerd kunnen producten of advies aanschaffen 
die aansluit op hun eigen woonsituatie. Zoals de aankoop van LED-lampen, tochtstrips of een slimme 
thermostaat, maar ook onafhankelijk energieadvies. Naast de cadeaukaart organiseren de 
bewonersinitiatieven een aantal informatieavonden, chatsessies en communicatie van de subsidie, 
om inwoners te informeren over energie besparen. Door de coronamaatregelen was Duurzaam 
Woerden deze week genoodzaakt om de geplande inloopavonden niet door te laten gaan. ‘Het is 
even niet anders, de gezondheid van de bezoekers en onze vrijwilligers staat nu voorop. We bieden 
wel chatsessies en telefonische afspraken aan, om inwoners te helpen met hun vragen over de 
cadeaukaart en over energiebesparing’ zegt Lex Albers. 
 
Reservelijst geopend  
Inwoners die de cadeaukaart niet hebben kunnen activeren, kunnen zich op een reservelijst laten 
plaatsen. In januari wordt er gekeken of er nog een deel van het budget niet is uitgegeven. De 
mensen op de reservelijst worden dan benaderd of zij alsnog gebruik willen maken van de 
cadeaukaart. Iedere cadeaukaart is uniek en kan daardoor alsnog geactiveerd worden, bewaar de 
cadeaukaart dus goed. De volgorde van de reservelijst wordt samengesteld op basis van 
binnenkomst. Dus nummer 1 op de reservelijst wordt als eerste benaderd. 
 

Inschrijven voor de reservelijst 
Kijk op de website van www.duurzaamwoerden.nl/cadeaukaart voor meer informatie over de actie 
en de link naar de reservelijst. U kunt ook mailen naar service@duurzaamwoerden.nl of bellen naar 
088-538 7084. 

http://www.duurzaamwoerden.nl/cadeaukaart
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Er zijn nu al bijna 600 energiecoöperaties in Nederland. 
Het totale aantal actieve burgers dat deelneemt aan de energietransitie via een coöperatie en/of 
crowdfundingplatform schatten we op bijna 85.000, oftewel 1% van alle huishoudens in Nederland. 
lokale energiecoöperaties zorgen voor meer zeggenschap van burgers over de lokale 
energievoorziening én versterking van de gemeenschap. 
WoerdenEnergie is onze lokale energie coöperatie. 
Voor slechts € 10,= per jaar bent u deelnemer, krijgt u veel info en praat u mee. 
www.woerdenenergie.nl 
 
 

Zwerfafval 
 
Ondanks dat de opschoondag dit jaar niet door kon gaan, zien de straten er wat betreft zwerfafval 
redelijk schoon uit. Helaas zien we hier en daar ook flinke uitschieters. Zo wordt er dikwijls nog afval 
gedumpt bij de waterzuivering en rond de picknickplaats/parkeerterrein verderop in de bocht van 
Barwoutswaarder. Uiteraard is dit niet de bedoeling en wij vragen u dan ook dit direct bij de 
gemeente te melden, mocht u dit zien gebeuren of grote hoeveelheden zwerf/ dumpafval 
aantreffen. U kunt dit melden via deze link:  Melding doen | Woerden.nl  

 
  

http://www.woerdenenergie.nl/
https://www.woerden.nl/inwoners/melding-klacht-bezwaar-maken/melding-doen


 
 
 
 

 

NIEUWSBRIEF 
 
 

7 
 

Nieuwe voetbaldoelen en net in de speeltuin.  

De speeltuin in Barwoutswaarder ligt er inmiddels heel mooi bij. Na het 
egaliseren van het veld (geen moeras meer na een flinke regenbui!), het 
herrangschikken van de toestellen en het plaatsen van de nieuwe 
vogelnestschommel, was het nu tijd voor het plaatsen van de nieuwe 
voetbaldoelen. Deze doelen zijn iets kleiner en veiliger, de bal vliegt er nu 
niet meer doorheen om op het klimrek te belanden.Ook het grote net is 
inmiddels vervangen door een nieuw net. Een mooie aanwinst.  
 

 
 

 
 

 
Bestuurslid neemt afscheid. 
 
Na jaren in het bestuur te hebben gezeten, heb ik nu besloten dat ik stop met mijn bezigheden bij 
dorpsplatform Rijnoevers. Mijn grootste motivatie was destijds het behouden van de speeltuin in 
Barwoutswaarder, daar waar dreigde een brug te worden gebouwd. De plannen voor de brug op die 
plek zijn afgewend en tot groot genoegen van de kinderen in de straat heeft de speeltuin een goede 
opknapbeurt gekregen. Mijn missie is volbracht. Met veel plezier heb ik telkens ook de 
nieuwsbrieven in elkaar gezet, mocht u nu denken dat wil ik wel overnemen, neem dan gerust 
contact op met het dorpsplatform, zij zullen u met open armen ontvangen. Groeten, Marina Severs. 
 

 Film drieluik over en voor Woerden. 
 
Toen bleek dat Covid-19 en de bijbehorende maatregelen ons langere tijd zouden bezig houden en er 
telkens weer een evenement niet door kon gaan, heeft de stichting Pracht in zijn Kracht schitterende 
initiatieven ondernomen. Initiatiefneemster hiervan is Mirte Damen. 
Zij zagen kans om Woerdenaren toch dat stukje warmte en saamhorigheid te laten voelen in deze 
rare tijd. Wat begon met een korte film waarin burgemeester Molkenboer in bijzijn van, inmiddels 
overleden, Bram van der Vlugt de Woerdense koeien geruststelde dat er echt wel weer een keer een 
koeienmart zou komen, mondde uit tot een prachtig drieluik. Tijdens de tweede film ziet u de enige 
echte Sinterklaas die de Woerdenaren een hart onder de riem steekt. De laatste film van dit drieluik 
toont de verschillende aspecten van de kerstboodschap. Ook in de derde film zou Bram van der Vlugt 
hebben meegespeeld maar tot grote ontzetting  was deze geliefde stadsgenoot helaas ziek 
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gedurende de opnamen en is kort daarna overleden. Zo is dit drieluik ook meteen een ode aan wijlen  
Bram van der Vlugt en zeker meer dan de moeite waard om eens te bekijken. 
 
U vindt de 3 films hier: 
Koeiemart 2020. Dit jaar is alles anders. - YouTube 
Sinterklaas heeft een dagje vrij! - YouTube 
De Kerstfilm 2020: "Als de lichtjes doven" - YouTube  
 
 
 

 
 
 
 
Oproepjes:  
 
Nieuwe bestuursleden 
Een nieuwe invalshoek, een frisse blik, een kritische noot, samen kijken wij als bestuursleden naar 
alle dingen die op ons pad komen. Inbreng van bewoners is altijd welkom maar wil je nog meer 
betekenen voor het platform, versterk dan ons bestuur. Hoe meer diversiteit hoe beter en breder wij 
onze activiteiten kunnen voordragen. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen.  
 
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.  

https://www.youtube.com/watch?v=CEOTr-bx3ok
https://www.youtube.com/watch?v=okRbLo2Tc28
https://www.youtube.com/watch?v=CXnB9YsCGHM
mailto:dorpsplatformrijnoevers@gmail.com
mailto:dorpsplatformrijnoevers@gmail.com


 
 
 
 

 

NIEUWSBRIEF 
 
 

9 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Tips voor de volgende nieuwsbrief of wilt u iemand aanmelden? Mail naar 

dorpsplatformrijnoevers@gmail.com 

 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  

mailto:dorpsplatformrijnoevers@gmail.com
http://www.dorpsplatformrijnoevers.nl/

