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Verslag van de bijeenkomst van de bewoners van Rietveld 
en Barwoutswaarder d.d. 2 december 2015 
 
 

 
Voor een overzicht van de aanwezigen, zie de aangehechte presentielijst. 
 
Voor deze bijeenkomst is een agenda opgesteld, die op de powerpoint zichtbaar is. De 
volgorde van de agenda wordt iets aangepast in verband met het feit dat de 
aanwezigheid van de politie elders weer gevraagd wordt. 
 

1. Opening en welkom door de voorzitter, Claire van der Kraats 
 

Claire van der Kraats heet de aanwezigen, die in groten getale zijn gekomen, van harte 
welkom. Een speciaal woord van welkom is er voor Carolien van Dam, John de Ruig en 
Lucas Burggraaf (politie) en Margot Stolk (wethouder Openbare Ruimte). Ook bedankt 
zij tuincentrum De Bosrand voor het ter beschikking stellen van het tuincentrum om 
bijeen te komen. 
 

2. Voorstellen bestuur 
 
Tijdens de kick-off meeting op 18 mei 2015, ook hier in de Bosrand, is door de 
aanwezigen op die avond aangegeven dat er voldoende draagvlak was voor het 
oprichten van een Dorpsplatform. Een aantal aanwezigen heeft zich toen aangemeld 
voor een rol in het bestuur van dit Dorpsplatform. Deze bestuursleden hebben 
vervolgens het Dorpsplatform Rijnoevers officieel opgericht en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel.  De oprichting is ook aan de orde geweest in de Woerdense 
Courant. Aan de hand van de foto die bij dit artikel stond gepubliceerd worden de 
bestuursleden aan de aanwezigen voorgesteld: 
Voorzitter  Claire van der Kraats 
Vice-voorzitter Ton Kromwijk 
Penningmeester Marco de Groot 
Secretaris  Conny Zonneveld 
Bestuursleden Hermine Brühl, Henk van Dommelen, Marina Severs 

en Fred van der Worp 
 

3. Toelichting door wethouder Stolk 
 
Margot Stolk geeft aan dat zij blij is met dorps- en wijkplatforms. Voor het bestuur van 
de gemeente vormen zij het elastiek tussen het bestuur en de bewoners. Binnen het 
college van de gemeente Woerden is zij aangewezen als dorpswethouder. In die 
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hoedanigheid wil zij proberen zoveel mogelijk zaken die het Dorpsplatform Rijnoevers 
wil, te regelen. Zij wenst het Dorpsplatform veel succes toe. 
 

4. Toelichting wijkagent over buurt WhatsApp – John de Ruig 
 
John de Ruig stelt zich voor als de wijkagent van Molenvliet, waaronder 
Barwoutswaarder valt. Zijn collega, Ton Hendriks, is de wijkagent voor Rietveld, maar 
hij kon helaas vanavond niet aanwezig zijn. 
In verband met de toename van het aantal inbraken in Woerden is de politie begonnen 
met het instellen van de buurt WhatsApp. Het is de bedoeling om een groepsapp op te 
richten voor Rietveld en een groepsapp voor Barwoutswaarder.  Dit loopt overigens 
naast Burgernet. 
Als iemand een verdachte situatie ziet, dan bel je 112 en doe je een melding via de 
groepsapp.  
Wat is een verdachte situatie? Bijvoorbeeld een groep jongens op scooters zonder 
kentekenplaat, een speedboot die veel te hard vaart of mensen in een auto die lang op 
een plek geparkeerd blijft staan. Wat daarbij van belang is is een goed signalement, 
locatie en tijd. 
Het eindelijke doel is het veilig maken van de wijken door het voorkomen van inbraken.  
 
Het is verder altijd van belang om, als je slachtoffer van een inbraak bent geworden,  
aangifte te doen bij de politie! 
N.B. Inmiddels is namens Rietveld iemand bereid gevonden als groepsbeheerder op te 
treden, maar voor Barwoutswaarder wordt nog een groepsbeheerder gezocht. Wie 
meldt zich aan? Dit kan via ons mailadres: info@dorpsplatformrijnoevers.nl.  
 

5. Wat beoogt Dorpsplatform Rijnoevers? 
 
Fred van der Worp geeft aan waar het dorpsplatform voor staat: we proberen cohesie te 
bewerkstellingen, elkaar te informeren. We zijn een stichting en een formele spreekbuis 
richting de gemeente.  
 

6. Wat is er gebeurd na de bijeenkomst op 18 mei 2015? 
 
Ton Kromwijk somt de punten op die op 18 mei door de aanwezigen zijn aangedragen 
als aandachtspunten. Vervolgens geeft hij in het kort weer wat er per punt al of niet is 
gebeurd (zie de bijgesloten powerpoint).  
Ton merkt op dat we veel onderwerpen aangedragen hebben gekregen c.q. krijgen maar 
dat het niet altijd lukt om dat snel op te pakken en af te wikkelen. Ook het dorpsplatform 
is gebonden aan regels en beperkt in zijn mogelijkheden. 
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Een van de belangrijke punten waar wel aandacht aan is besteed is de verkeersituatie op 
Barwoutswaarder. Ton merkt op dat de weg Barwoutswaarder voor het waterschap een 
dijklichaam is, welke ze moeten onderhouden, en dit dijklichaam is niet gemaakt op het 
zware vrachtverkeer, dus hiervoor moeten we druk blijven zetten bij de gemeente en 
betrokken provincies om dit terug te dringen. Momenteel wordt er gesproken over een 
ontsluiting via de Molendijk bij Nieuwerbrug, waardoor het vrachtverkeer op BWW 
afneemt. Het bestuur is hier actief bij betrokken. 
 
Ook het (vracht)verkeer op Rietveld is een punt van aandacht. Rietveld is nu opgeknapt 
en het is de bedoeling om de nieuwe situatie te volgen. Heeft iemand opmerkingen of 
suggesties over het verkeer op Rietveld, bv. het plaatsen van reflectorbordjes in een 
bocht,  aanhoudend groot verkeer (die het weegpunt op de A12 omzeilen), te hoge 
beplanting, meldt dit dan via de website van Rijnoevers. Op een gegeven moment zal het 
bestuur alle opmerkingen verzamelen en aankaarten bij de gemeente. 
Op Rietveld is nieuwe openbare ledverlichting aangebracht. Er zijn echter al weer enkele 
palen die het niet doen. Datzelfde geldt op BWW. Geef svp de paalnummers door via de 
website van Rijnoevers, zodat wij dit richting de gemeente kunnen communiceren. 
 

7. Nieuwsbrief en activiteiten 2016 
 
Naar aanleiding van de activiteiten over 2016 wordt de afsluiting van BWW tussen de 
Kuipersweg en de Gildeweg besproken. Ook de bewoners aan het begin van BWW geven 
aan last te hebben van al het vrachtverkeer, waarom niet al aan het begin van BWW een 
bord plaatsen met daarop de tijden waarop vrachtverkeer is toegestaan? Ton benadrukt 
dat er voor de aanliggende bedrijven wel een werkbare situatie moet blijven. Hij meldt 
dat hij al eens heeft geopperd om een bord te plaatsen bij de Hoge Rijndijk met een 
richtingaanduiding voor vrachtverkeer richting BWW. Vanuit de zaal wordt daarbij 
opgemerkt dat je bij die plaatsing wel rekening moet houden dat de chauffeurs een 
dergelijk bord moeten kunnen zien.  
Ook wordt gemeld dat via de tomtom de route ook via BWW wordt geleid; gesuggereerd 
wordt om dit bij tomtom aan te kaarten. Deze suggestie neemt het bestuur over. 
 
Hermine Brühl vertelt de aanwezigen dat Rijnoevers een mooie website heeft met veel 
wetenswaardigheden en nodigt de mensen uit deze eens te bezoeken. De bedoeling is 
om 4 x per jaar een nieuwsbrief via de mail onder de bewoners te verspreiden. Is 
bekend dat een buurman of –vrouw geen mail heeft, dan verzoekt zij de nieuwsbrief 
voor hen te printen.  
 
Wat komt er in de nieuwsbrief te staan? 

a. Uiteraard (nieuwe) ontwikkelingen in Barwoutswaarder en Rietveld  
b. Lief en leed 



 

4 
 

c. Verslagen van buurtactiviteiten/buurtnieuws  
d. Komende activiteiten zoals bijvoorbeeld de Buurvrouwenavond Rietveld op 8 

januari 2016 en Fietstocht/rondje Rietveld/Barwoutswaarder “Hap en Trap”  
e. Bezorgen kerstster bij ouderen, mensen die slecht ter been zijn.  
f. Interviews met buurtbewoners  
g. Een stukje historie met foto’s  

Hermine zoekt hulp bij het vergaren van het nieuws en het opstellen van de nieuwsbrief 
en ze verzoekt geïnteresseerden zich per mail aan te melden. Ook is het leuk als de 
bewoners nieuwtjes naar het mailadres van het dorpsplatform sturen zodat ook deze in 
de nieuwsbrief kunnen worden opgenomen. 
 
Op de website staan ook enkele historische gegevens over Rietveld en BWW en Hermine 
zoekt nog iemand die haar wil  helpen de geschiedenis verder uit te zoeken.  Vanuit de 
zaal wordt de naam Club van Ooit genoemd als kenniscentrum. 
 
Marina Severs geeft aan dat er gekeken zal worden of er animo is voor een informeel 
koffiemoment voor de bewoners van Barwoutswaarder en (los daarvan) een samen-
speelmoment voor de jonge kinderen van Barwoutswaarder zodat ook zij elkaar beter 
kunnen leren kennen. Belangstellenden die willen meedenken over de invulling van 
deze momenten zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via de mail.  
 

8. Begroting 2016 
 
Marco de Groot geeft een toelichting op de begroting. Deze is ingediend bij de gemeente 
en is in behandeling. Rijnoevers is een Stichting en heeft geen winstoogmerk.  
 
Afsluitend vraagt hij aandacht voor de contactgegevens van de Stichting! 
 

9. Vragen? 
 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de website van Rijnoevers niet op Woerden.nl staat 
vermeld, noch op de gemeentesite. Daar wordt aan gewerkt, aldus het bestuur. 
 
In Nieuwerbrug wordt een actie voorbereid om de Hoge Rijndijk af te sluiten richting 
Bodegraven. Wellicht is het goed om met hen contact te zoeken om te voorkomen dat 
BWW daardoor extra druk wordt. Het bestuur pakt dit op. 
 
Desgevraagd wordt aangegeven dat het de bedoeling is om 1 x per jaar met alle 
bewoners bijeen te komen (in juni) en 4 x per jaar de nieuwsbrief uit te brengen. Voor 
een volgende bijeenkomst zullen we op de website een button plaatsen om jezelf aan te 
melden voor de bijeenkomst. 
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Er wordt gevraagd waarom er eigenlijk een paal op BWW komt. Claire licht toe dat de 
problemen van de betrokken bewoners zijn verzameld, besproken met de gemeente en 
middels enquêtes is met de betrokken bewoners gezocht naar een haalbare oplossing; 
de meerderheid was voor het afsluiten d.m.v. een paal. Ook is dit uitvoering besproken 
met de gemeente.  
Er ontstaat een discussie over het verkeer op BWW. Claire sluit op een gegeven moment 
deze discussie met de mededeling dat we allemaal een leefbaar Rietveld en 
Barwoutswaarder willen en vraagt een ieder om begrip te hebben voor elkaars 
standpunt. 
 

10.  Afsluiting 
 
Claire bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en wenst een ieder een goed 
thuisreis. 
 
Samenvatting van onze oproepen: 
 
Heeft u suggesties en-/of opmerkingen of bent u geïnteresseerd in het helpen bij de 
volgende activiteiten, meldt u dan direct aan via de mail: 
 
- groepsbeheerder voor buurt WhatsApp voor Barwoutswaarder (zie agendapunt 4) 
- meehelpen samenstellen van de nieuwsbrief (zie agendapunt 7) 
- uitzoeken van de geschiedenis van Rietveld en Barwoutswaarder (zie agendapunt 7) 
- meehelpen opzetten koffiemoment bewoners Barwoutswaarder (zie agendapunt 7) 
- meehelpen opzetten kinderspeelmoment Barwoutswaarder (zie agendapunt 7) 
- opmerkingen of suggesties over het verkeer op Rietveld (zie agendapunt 6) 


