3-12-2015

Bewonersbijeenkomst Rijnoevers
Agenda:

2 december 2015

1. Opening en welkom door de voorzitter, Claire van der Kraats
2. Voorstellen bestuur
3. Toelichting door wethouder Stolk
4. Wat beoogt Dorpsplatform Rijnoevers ?
5. Wat is er gebeurd na de bijeenkomst op 18 mei 2015 ?
6. Nieuwsbrief en activiteiten voor 2016
7. Begroting 2016
8. Toelichting wijkagent over buurt WhatsApp – John de Ruig
9. Vragen ?
10.Afsluiting
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Het bestuur van Rijnoevers

Het bestuur

Even voorstellen:

Marina Severs

Claire van der Kraats Conny Zonneveld Hermine Brühl

Bestuurslid

Voorzitter

Secretaris

Bestuurslid
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Even voorstellen:

Henk v Dommelen Fred van der Worp Marco de Groot

Ton Kromwijk

Bestuurslid

Vice voorzitter

Bestuurslid

Penningmeester

Dorsplatform Rijnoevers:
 Officiële vertegenwoordiging van bewoners Rietveld en
Barwoutswaarder
 Barwoutswaarder: Vanaf “Gerritse IJzerwaren” tot bebouwde kom
Nieuwerbrug
 Rietveld: vanaf Blokhuisbrug tot bebouwde kom Nieuwerbrug
Doelstelling:
 Opkomen voor de belangen van de bewoners van beide Rijnoevers
 Stem naar gemeenteraad en provincie voor zaken die ons aangaan
 Voor een veilig en leefbaar Rietveld en Barwoutswaarder
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Onderwerpen genoemd tijdens bijeenkomst op 18 mei:
 Gildenbrug/Westelijke Randweg
 Vaarverkeer
 Verkeerssituatie BWW (vrachtverkeer, negeren 30 km zone,
sluipverkeer)
 Vernieuwing wegdek Rietveld en invloed op de snelheid
 Speeltuin Barwoutswaarder
 Gezamenlijke prikactie zwerfvuil
 Gasboringen
 Handhaven milieuzones
 Ontsluiting industrieterrein BWW t.h.v Nieuwerburg
 Vernieuwen jaagpad BWW
 Bij vernieuwen nutsleidingen gelijk glasvezel aanleggen
 Openbare verlichting
 Centrale afvalinzameling (vernieuwing systeem0
 Probleemplekken aanpakken (m.n. dealen)

 Gildenbrug/Westelijke Randweg
 Gemeenteraad besluit: beide (nog) niet aan te leggen
 Integraal onderzoek verkeerssituatie Woerden-West 2016
 Vaarverkeer
 Onder aandacht van wijkagent n.a.v. gesprek
 Verkeerssituatie BWW (vrachtverkeer, negeren 30 km zone,
sluipverkeer)
 Ontsluiting industrieterrein BWW t.h.v Nieuwerburg
 Inspraak tijdens hoorzittingen college en raad dit voorjaar
 Gesprekken gevoerd met o.a. wethouder Stolk
 Afsluiting Kuipersweg- Gildeweg d.m.v. paal
 Brieven naar provincies Utrecht en Zuid-Holland
 Gemeente en provincie in gesprek met ondernemers
industrieterrein Nieuwerbrug voor mogelijke eigen ontsluiting in
zuidelijke richting
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 Vernieuwing wegdek Rietveld en invloed op de snelheid
 Asfaltering is inmiddels afgerond
 Klachten over afwatering en communicatie met provincie ?
 Reacties mailen naar Dorpsplatform
 Snelheid mogelijk anders door visueel smaller wegdek
 Echter platform en bewoners, kritisch blijven monitoren
 Speeltuin Barwoutswaarder
 Zwerfvuil
 Kunstwerk is hinderlijk
 Wateroverlast door te lage ligging
 Gezamenlijke prikactie zwerfvuil
 Nog geen concrete actie gepland (suggesties ?)
 Gasboringen
 Mogelijk pas in 2016 nieuwe ontwikkelingen

 Handhaven milieuzones
 Parkeren van vrachtauto’s op terrein Machielse (nog in behandeling
bij de gemeente)
 Vernieuwen jaagpad BWW en probleemplekken aanpakken (m.n.
dealen)
 Met gemeente in gesprek
 Nog niet duidelijk wie voor jaagpad verantwoordelijk is
 Bij vernieuwen nutsleidingen gelijk glasvezel aanleggen
 Wat wordt van dorpsplatform verwacht in deze ?
 Nog geen actie voor ondernomen
 Openbare verlichting
 Wat wordt van dorpsplatform verwacht in deze ?
 Nog geen actie voor ondernomen
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 Centrale afvalinzameling (vernieuwing systeem)
 Wat wordt van dorpsplatform verwacht in deze ?
 Nog geen actie voor ondernomen
 Ongevallen Barwoutswaarder in winter
 Strooibeleid in de winter
 Snelheid en borden max. snelheid/slipgevaar

Activiteiten voor 2016:
 Schoonmaakactie Jaagpad
 Verbetering verkeerssituatie Rietveld (monitoring)
 Verbetering verkeerssituatie Barwoutswaarder
 Plaatsen paal tracé Kuipersweg-Gildeweg
 Snelheid: plaatsen extra borden 60 km
 Ontsluiting industrieterrein Nieuwerbrug
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Nieuwsbrief Dorpsplatform
 Informatieve nieuwsbrief via website en op papier
 wie er kan helpen met de redactie van de Nieuwsbrief
 wie er mee wil helpen met de geschiedenis van Rietveld en
Barwoutswaarder in kaart te brengen voor de site
Geplande activiteiten 2016:
 de volgende buurvrouwen van Rietveld avond is gepland op vrijdag
8 januari in de Bosrand
 Rondje Rietveld en Barwoutswaarder (happen en trappen)
 Animo koffie ochtend Barwoutswaarder
 Animo kinderspeelmoment Barwoutswaarder

Begroting 2016
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Toelichting wijkagent John de Ruig
over mogelijkheden van een buurt WhatsApp –

Wat verwacht u van ons ?

Contact:
p/a Conny Zonneveld
Rietveld 36b
3443 XC Woerden
KvK-nummer: 64124924
www.dorpsplatformrijnoevers.nl
info@dorpsplatformrijnoevers.nl
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