
 

Het dorpsteam ‘Sluipwijk en 

Plassengebied’ zet zich in voor 

de flora en fauna en de 

woonomgeving. Ook u kunt 

hieraan bijdragen. Wij geven u 

graag een paar tips. 

TIPS VOOR HET 

BEHOUD VAN ONS 

PRACHTIGE GEBIED 

• Samenwerken aan de leefbaarheid 

Wij werken graag samen met alle bewoners aan het behoud 

van de leefbaarheid van onze woonomgeving.  

Bijvoorbeeld: 

- door alert te zijn op wat er in onze omgeving gebeurt; 

- mee te helpen om de communicatie tussen de 

gemeente en de bewoners van ons gebied te 

verbeteren; 

- aan de slag te gaan om zwerfafval op te ruimen; 

- samen met de gemeente wandelpaden in goede 

conditie te houden en nog veel meer. 

U kunt ook zelf een bijdrage leveren.  

In deze flyer vindt u een aantal tips en handige links die op 

Sluipwijk en het Plassengebied van toepassing zijn. 

 

 

 

 

dorpenwijk.nl/sluipwijk/ 

schrijf u in voor onze 

nieuwsberichten 

welke snoe  

 

meldpunt 

openbaar gebied 

gemeente.bodegraven-

reeuwijk.nl/ 

melding-doen 

 

Vragen? U kunt ons 

mailen of appen (zie 

onze site) 

 
 
 

Wist-U- 

Datjes 

https://www.dorpenwijk.nl/sluipwijk/
https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/melding-doen
https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/melding-doen


WIST U DAT: 
• Op onze website www.dorpenwijk.nl/sluipwijk staat wanneer de gemeente aan de wegen en bruggen werkt 

• Wij u een nieuwsbrief kunnen mailen, zodat u op de hoogte blijft 

• Aanmelding daarvoor via de site mogelijk is (1e pag. ‘abonneer je …) 

• U kunt reageren op de berichten, vragen kunt stellen en tips kunt geven. Wij pakken dat graag op 

• U zelf ook een bijdrage kunt leveren aan het behoud van een prettige leefomgeving 

• Er een meldpunt openbaar gebied is, waar u overlast of misstanden op de openbare weg kunt melden 

www.bodegraven-reeuwijk.nl/melding-openbare-ruimte  

 

 
 

✓ meer groen en minder bestrating de waterafvoer in uw tuin zal verbeteren  (www.operatiesteenbreek.nl) 

✓ bloeiende planten en struiken beter zijn voor vogels, kleine dieren en insecten 

✓ het beter is om geen kunstmest en (chemische) bestrijdingsmiddelen in uw tuin te gebruiken 

✓ het aan te raden is uw regenwater op te vangen om de planten water te geven 

✓ inheemse en verwilderende voorjaarsbloemen ook goed in de tuin passen. Meer informatie vindt u op: 

www.vlinderstichting.nl, www.bijenlandschap.nl  

✓ er minder muggen in uw regenton komen als u er een deksel op houdt 

✓ u uw eigen compost kunt maken 

✓ een overdaad aan kunstlicht het bioritme verstoort van uilen, vleermuizen en andere nachtdieren 

www.platformlichthinder.nl/  

✓ u veel informatie over water en oevers kunt vinden op: www.rijnland.net  

✓ u als eigenaar van een perceel water, het water op diepte (baggeren) moet houden  

https://www.rijnland.net/regels/legger/legger-oppervlaktewateren 

✓ u overtollige waterplanten dient te verwijderen en daarbij uw eigen oever en water schoon moet houden 

✓ u lid kunt worden van de Vereniging Eigenaren Sluipwijkse Plassen: www.desluipwijkseplassen.nl   

✓ het oppervlaktewater vervuilt door het lozen van sop, afvalwater, (kunst-)mest, botenolie, enz. 

✓ een vaarontheffing verplicht is als u wilt varen op de plassen www.stichtingveen.nl  

✓ er in het plassengebied een Beweegbare Fysieke Breedtebeperking (BFB’s) is 

✓ wij u vragen uw leveranciers te wijzen op deze beperkingen voor het brede en zware (bouw)verkeer in het 

plassengebied zodat zij met aangepast vervoer kunnen komen www.bodegraven-

reeuwijk.nl/plassengebied  

✓ u ook uw pakketjes op een afhaalpunt kunt laten bezorgen, zodat er minder verkeer in onze 

woonomgeving is 

✓ de passeerstroken niet bedoeld zijn om te parkeren 

✓ uw hond aangelijnd moet zijn in het broedseizoen (van 15 maart tot minimaal 15 juli) 

✓ u de poep van uw hond moet opruimen: www.bodegraven-reeuwijk.nl/hondenpoep  

✓ het helpt als we allemaal het zwerfvuil op het water en in de bermen meenemen tijdens een vaartochtje of 

een wandeling 

✓ u een grijpstok van ons dorpsteam kunt krijgen, zolang de voorraad strekt, om tijdens uw wandeling 

zwerfvuil op te pakken 

✓ u hiervoor uw adres via de website aan ons door kunt geven  

✓ wij deze grijpstok graag bij u af komen geven.  
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