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B&W bezoekt SCHEPENBUURT
Schepenbuurt

• Aantal woningen: ca. 200

• Aantal inwoners:  ca. 600 - 700

• Kenmerken: groen, waterrijk, ruim opgezet, voornamelijk 
eengezinswoningen en koophuizen, betrokkenheid en hoog 
participatie graad

• Andere groeperingen:
• Watersport Vereniging Alphen aan den Rijn (WVA)

• Vereniging van eigenaren – Appartementengebouw

• Eigenaarsvereniging “Aqua Alphen”

B&W bezoekt Schepenbuurt v1.0 3



B&W bezoekt SCHEPENBUURT
Bezoek route

• Schoener

• Klipper

• Brigantijn

• Hoek Woubrugseweg

• Brigantijn

• Kotter

• Windjammer

• Weteringpark

• Feministenbuurt
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1 – AED
2 – Gevaarlijke bocht
3 – Verkeer van rechts / 30 km
4 – Nieuwe perken en overzicht
5 – Weteringpark speelplek
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B&W bezoekt SCHEPENBUURT
Buurtpreventie
• Buurtpreventie opgericht in 2010
• Website

• Site & 1e site-bericht september 2013 (zie www.bpschepenbuurt.nl)
• # site berichten:  203
• # berichten 2019:

• 9 maandoverzichten
• 7 additionele berichten

• # aangesloten bewoners BPSchepenbuurt site: ca. 220

• WhatsApp
• WhatsApp Alert groep opgericht in 2016
• # aangesloten bewoners WhatsApp Alert:  ca. 180
• # WhatsApp Alerts in 2019 (jan t/m sept): 7

• Regelmatig aandacht via de website voor:
• Veiligheid
• Sociale controle 
• Preventie tips
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B&W bezoekt SCHEPENBUURT
Hartveilig wonen

• Project gestart eind 2017

• AED crowdfunding 

• Aanschaf eigen Schepenbuurt AED in mei 2018

• AED opleidingen en herhalingscursussen (voorjaar 2018 & 2019)

• Huidige situatie:
• 3 AED’s tijdens de zomermaanden / 2 AED’s in de wintermaanden

• Ca. 42 bewoners opgeleid via het project

• Ca. 25 bewoners ingeschreven als Landelijke Burger Hulpverlener

• Dekking van AED (binnen 500 meter) is goed
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B&W bezoekt SCHEPENBUURT
Verkeersveiligheid
• 2 ernstige ongelukken op Woubrugseweg (april 2018 & juni 2018)

➔Aanpassing voorrangsregel van Heuvelweg - Woubrugseweg
➔Additioneel verkeersboord “rechts heeft voorrang”

• Overzichtelijkheid diverse straathoeken

• Inconsistente inrichting van kruispunten Brigantijn

• Verkeer van rechts krijgt niet of nauwelijks voorrang

• Ontsluitingsroute via JdB Kemperstraat/Kalkovenweg beperkt gebruikt 
➔ sluipverkeer door Schepenbuurt (Windjammer & Schoener/Klipper/Kotter) 

• Tientallen stickers 30 km/uur geplakt in de buurt

• Rijsnelheid meting Kalkovenweg
• V85 ligt op 36 km/uur
• 36% rijdt harder dan 30 km/uur
• Maximum gemeten rijsnelheid: 76 km/uur
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B&W bezoekt SCHEPENBUURT
Groen & openbare ruimte

• Weteringpark perfect onderhouden & geliefd bij de bewoners en omgeving

• Herinrichting parkjes Windjammer/Schoener/Klipper in 2019

• Plantenbakken begin Bark opnieuw beplant

• Bewoners enquête hoge bomen Schoener: verwijderen of kalanderen
• toezegging kalanderen in 2019

• Bewoners enquête riet langs de vijvers
• Tjalk/Brigantijn voorstander om 1x jaar riet verwijderen
• Windjammer bewoners – geen duidelijke voorkeur elke maaibeurt versus 1x per jaar 

verwijderen

• Maaien van gras langs singels met te zwaar materiaal (verzakkingen/vastzitten)

• Aanvraag voor schommels, extra voetpad en tafeltennis gerealiseerd (2019)

• Oasen watertappunt in Weteringpark toegezegd, plaatsing 2e helft 2019 

• Overhangend groen op diverse locaties

• Onkruid groeit weeldig op openbare voetpaden
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B&W bezoekt SCHEPENBUURT
Incidenten & handhaving

• Paarden in het park: 
• lang traject, maar Weteringpark is nagenoeg  “paarden vrij”

• Parkeren van vrachtwagens op de Staalweg
• komt nu incidenteel voor

• Parkeerplaats bij de haven veelal gebruikt door niet bewoners / 
WVA bezoekers
• Dealers?
• Achterlaten van veel rotzooi waaronder lachgas-patronen en 

snack verpakkingen
• Bewoners voelen zich onveilig en mijden dit gebied in de avond en nacht

• Zwemmen in de haven, zeer gevaarlijk
• meer toezicht en handhaven noodzakelijk
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B&W bezoekt SCHEPENBUURT
Communicatie & overleg

• Communicatie:
• Eigen website wordt actief bezocht (ca. 20-25.000 hits p.j.) 

(www.bpschepenbuurt.nl)
• Berichten-service, minimaal 1x per maand
• WhatsApp Alert systeem voor en door bewoners
• WhatsApp Alert systeem door politie, berichten Ridderveld incidenten

• Overleg:
• Werkgroep/straat coördinatoren/wijkagent/BOA/gemeente coördinator,  

overleg: 2x p.j.
• Schepenbuurt Schouw (heel, schoon & veilig): werkgroep / wijkagent / 

BOA / gemeente coördinator: 2x p.j.
• Onderwerp specifiek overleg met gemeente w.o. 

gebiedsadviseurs/coördinator buurtpreventie/groen/verkeer beheer
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B&W bezoekt SCHEPENBUURT
www.bpschepenbuurt.nl
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B&W bezoekt SCHEPENBUURT
Succes & Wensen
• Succes:

• Samenwerking en overleg: gemeente gebiedsadviseurs & buurtpreventie 
coördinator en wijkagent

• Schepenbuurt bewoners betrokken bij het werk van de werkgroep
• Betere cohesie tussen de bewoners

• Wensen:
• Aanpassing hoek Woubrugseweg/Galjoen/Brigantijn
• AED herhalingscursussen: sponsering & coördinatie met gemeente en overige 

buurten
• Plaatsen van wegmarkering “30 km zone” toegangsweg Staalweg/Windjammer
• Maaien van gras langs de singels tot aan de waterkant (te zwaar materiaal)
• Kortere communicatie lijnen naar de BOA’s
• Bord “Let op verkeer van rechts heeft voorrang” op meerdere locaties
• Buurtplan voor renovatie/inrichting te plannen en uitvoeren voor 2025 en hierin 

opnemen: drempels, kruispunten, snelheid en sluipverkeer, bomen, etc. etc.
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B&W bezoekt SCHEPENBUURT
Werkgroep contact gegevens

Email: bpschepenbuurt@gmail.com

Site:    www.bpschepenbuurt.nl

Voorzitter & webmaster: Jan Teeuwen

Secretaris & penningmeester: Els van Gans 

Hartveilig coördinator: Cornelis Quaak
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