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Muziek Podium in het Dorpshuis
Afgelopen vrijdag 23 september stond het
Dorpshuis van 5-7 uur in het teken van
het Kids Muziekpodium Baambrugge.
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Dit is een initiatief van amateur - en professionele muzikanten uit het dorp om
kinderen te inspireren hun muzikale vaardigheden te ontwikkelen en te laten horen
voor een breder publiek.
Vele muzieksoorten en 'young artists' passeerden de revue, al dan niet ondersteund
door de oudere muzikanten.
Klassiek viool, een classic rock band met
eigen nummers, een echte Nederlandse
smartlap en niet te vergeten Verena die
John Hiatts 'Have a little faith in me' op
een nu al legendarische wijze met eigen
piano begeleiding ten gehore bracht.
De muzikale sessie werd afgesloten met
een gezamenlijk 'let it be' van the Beatles

en het Lied 'Baambrugge' van Jacques
van der Bend.
Al met al was het een gezellige inspirerende middag en de opkomst en interesse
van velen uit het dorp was bemoedigend
en aanleiding om een planning van een
vervolg al vast op de agenda van het volgend overleg te zetten.
Jacques van der Bend
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Snel Internet Buitengebied Baambrugge
66% van de huishoudens en bedrijven in het buitengebied heeft zich inmiddels ingeschreven voor supersnel internet waarmee de bekende TV-, interneten telefonie pakketten mogelijk worden.

De laatste tijd krijg ik geregeld vragen als: ‘wanneer
gaan we glasvezel krijgen?’ of ‘wanneer kunnen we
ons inschrijven voor abonnementen?’ Daarom hierbij
het fase plan.
Fase 1. De initiatiefnemer ‘DICO Snel Internet Buitengebied’ (DICO) is momenteel in gesprek met
bedrijven over aanleg en financiering van het glasvezelnetwerk voor het Buitengebied in de gehelen
gemeente de Ronde Venen.

Fase 2. De gesprekken met een aanleggende partij zijn in een zodanig stadium, dat de aanleggende
partij in overleg gaat met de gemeente en DICO over
het afsluiten van een convenant voor de aanleg van
een glasvezelnetwerk in het buitengebied van gemeente De Ronde Venen.
Fase 3. gaat de aanleggende partij de voorbereidingen treffen voor aanleg, d.w.z. vergunningen met de
gemeente en waterschap regelen, het netwerk ontwerpen.
Fase 4. de vraagbundeling door middel van het aanbieden van abonnementen.
Wilt u meer weten over snel internet buitengebied
kijk dan op de site
www.derondevenen.snelinternetbuitengebied.nl
Gerard de Korte

Dorpsbrug breder en hoger
De Brugcommissie en de Dorpsraad willen u graag
op de hoogte houden van elke nieuwe ontwikkeling
van het project voor de verbreding en verhoging van
de dorpsbrug.
De verantwoordelijk ambtenaar van gemeente De
Ronde Venen heeft ons een update gegeven over
de stand van zaken en meldde ons goed bericht: De
door de brugcommissie uitgewerkte voorstellen zijn
binnen het gemeenteapparaat en door de wethouder
bestudeerd en als conceptplan overgenomen. Ook
is een financieringsvorm gevonden waaruit de geschatte kosten kunnen worden betaald.

Het streven is de verbouwing eind 2017 of begin
2018 uit te voeren, op voorwaarde dat het proces
binnen de gemeente en de toestemming van de
Rijksmonumentendienst allemaal voortvarend en
positief is afgerond.
Namens de Brugcommissie en de Dorpsraad,
Gerard de Korte

De komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt,
wat naar verwachting begin 2017 resulteert in een
uitgewerkt adviesplan. Daarnaast moet aan de Rijksmonumentendienst toestemming worden gevraagd,
omdat onze dorpsbrug de status heeft van Rijksmonument.
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Bouwplannen Rijksstraatweg 45
De eigenaar van het perceel Rijksstraatweg 45, de
heer L. Andriessen heeft een plan voor de realisatie
van de nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw
(bedrijfsunits) van circa 48 x 30 vierkante meter en
de uitbreiding van het bestaande bedrijfsgebouw
met 1 extra geschakelde unit en een klein kantoor
(er zijn nu 2 geschakelde units gesitueerd).

De gemeente heeft haar medewerking toegezegd en
binnenkort zal een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan worden ingediend.

Op de afbeelding hierbij zijn de beoogde bouwvlakken aangegeven en is te zien hoe het terrein eruit
zou kunnen komen te zien.
Er heeft een informatief overleg plaatsgevonden met
de omgeving en dorpsraad en men heeft kennis genomen van de plannen.

ANWB AutoMaatje in De Ronde Venen
Ouderen met een vervoersvraag die geholpen worden door lokale vrijwilligers. Dat is het idee achter
ANWB AutoMaatje.
Ouderen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten of boodschappen willen doen, en moeilijk gebruik
kunnen maken van een andere vorm van vervoer,
kunnen gebruik maken van deze dienst.
Voor 30 cent per kilometer rijdt een vrijwilliger met
zijn eigen auto de klant naar zijn of haar plaats van
bestemming.
Het project is een samenwerking van de ANWB en
diverse lokale organisaties, te weten Tympaan-De
Baat, het Rode Kruis, de NPV en Servicepunt De
Ronde Venen.
Mensen die een auto tot hun beschikking hebben en
zich willen opgeven als vrijwilliger, kunnen contact
opnemen met Liesbeth Boswijk van Tympaan-De
Baat, email: l.boswijk@stdb.nl of tel. 0294-28 48 24.
Ouderen met een vervoersvraag voor meer informatie contact opnemen met het Servicepunt De Ronde
Venen.

ANWB AutoMaatje

De Ronde Venen
Dit is bereikbaar via 0297 - 58 76 00.
Op www.servicepuntderondevenen.nl is meer informatie te vinden over het project Automaatje.
Automaatje is op 6 oktober in gemeente De Ronde
Venen van start gegaan De Ronde Venen behoort
tot één van de eerste gemeentes waar Automaatje
van start is gegaan. De verwachting is dat veel gemeentes zullen volgen.
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Schouw
Afgelopen februari is door de OBV (Ouderen Belangen Vereniging), de dorpsraad en Arie Fokker van de
gemeente De Ronde Venen een ‘schouw’ gehouden.
Het doel van een schouw is het in kaart brengen van
de kwaliteit van de weg en stoep. Uit deze schouw
zijn 21 aandachtspunten naar voren gekomen. Deze
punten variëren van losse stoeptegels en grote stukken aangetast asfalt die vervangen moet worden, tot
wijziging van de verkeerssituatie bij de brug en het
opknappen van het wegdek van de dorpsstraat. Vrijwel alle aandachtspunten zijn inmiddels opgepakt
en gerealiseerd. De volgende schouw zal in februari

2017 worden uitgevoerd. Mocht u punten van aandacht hebben, dan kunt u deze melden bij Bert van
Walbeek van de Dorpsraad via info@dorpsraad.nl
Tijdens de schouw zijn ook de hoge snelheden op
de Rijksstraatweg, het negeren van van rechts komend verkeer en het negeren van de voetgangers
op het zebrapad nogmaals aan de orde gekomen.
Op 5 oktober heeft over deze onderwerpen een vervolgoverleg plaatsgevonden met de gemeente. De
uitkomsten van dit gesprek waren nog niet bekend
bij de publicatie van het nieuwsblad Baambrugge.

Van twee onoverzichtelijke voetpaden is één duidelijke brede stoep gemaakt.
Op de hoogte blijven via de Dorpsraad van Baambrugge?
Regelmatig houdt de Dorpsraad, gevormd door het
bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge, de bewoners op de hoogte van ontwikkelingen in Baambrugge. Dat gaat via email.
De vereniging heeft echter van veel leden nog geen
e-mail adres.

De Dorpsraad wil ook (nog) niet-leden graag informeren.
Stuur je email adres onder vermelding van “graag
geïnformeerd worden”.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wat er
speelt in Baambrugge?
Zorg dan dat uw e-mailadres bekend is bij de Dorpsraad. Mail uw adres naar
secretaris@dorpsbelangenbaambrugge.nl
Dit geldt niet alleen voor leden van de vereniging.
-4-
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Nieuws vanuit de Buurtsportcoach
Beste inwoners van Baambrugge,
Voor de komende maanden staan er leuke activiteiten op het programma!
Voor de senioren start er in november een training in
valpreventie en komt er de mogelijkheid om één keer
in de maand onder begeleiding te gaan zwemmen in
het zwembad van Mijdrecht. Alle nodige informatie
zal ik tijdens de Buurtkamer op dinsdagochtend toelichten.

Like deze pagina(‘s) zodat je altijd op de hoogte bent!
https://www.facebook.com/BuurtsportcoachBaambrugge/
https://www.facebook.com/
dorpshuisbaambrugge/?fref=ts

Vanaf oktober/november start er ook een activiteitenprogramma voor na schooltijd. Er start een clinic
ropeskipping (touwspringen) van 4 lessen en ook zal
er een kook workshop worden gegeven in het Dorpshuis.
Alle informatie over de activiteiten zullen in de
nieuwsbrieven van school en Kidswereld komen te
staan. Verder gaan we weer Peutergymen, komt er
ouder/kind Yoga en wil ik peutervoetbal gaan aanbieden.
Kortom: Erg veel leuke activiteiten voor jong en oud!

Naast het plaatsen van activiteiten op de
Facebookpagina(‘s), zal ik ook regelmatig berichten
plaatsen in de nieuwsbrief van de Ichthusschool en
Kidswereld, flyers plaatsen op het mediascherm in
het Dorpshuis, flyers en posters op de bekende plekken in het dorp ophangen. Ook worden de activiteiten
meegenomen in de agenda van het Dorpshuis en op
de algemene activiteitenkalender van Baambrugge.
Mochten er mensen zijn die leuke ideeën
hebben voor activiteiten of die het leuk vinden om om te helpen dan hoor ik dit graag!
Ik ben bereikbaar via:
bscbaambrugge@gmail.com of 06-14992330.
Met sportieve groeten,
Jeffrey van Klaveren

Onderstaande link is de link naar de Facebookpagina van de Buurtsportcoach Baambrugge.
Hierop zet ik de komende activiteiten maar ook
nieuwtjes en leuke foto’s. Tevens zal het Dorpshuis
de Vijf Bogen ook de activiteiten op hun Facebook
pagina zetten.
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GOED NIEUWS!
Ontwikkelaar Modern Times en aannemer Bébouw
Midreth hebben aan de kopers van de eerste fase in
het project Kromwijck het positieve nieuws gemeld
dat een start gemaakt kan worden met de bouwwerkzaamheden. De eerste werkzaamheden zullen
bestaan uit het bouwrijp maken van de locatie, zoals het uitvoeren van graafwerkzaamheden en het
aanleggen van riolering en nutsvoorzieningen. Deze

werkzaamheden zullen 10 tot 12 weken in beslag
nemen. De start van de bouw van de woningen, het
moment van de aanvoer van de heistelling, zal begin
2017 zijn.
Inmiddels is de tweede fase vaan het project in verkoop genomen en ook daarvoor is er meer belangstelling dan er woningen beschikbaar zijn.

Streetwise
Maandag 19 september deden de leerlingen van de
Ichthus-school mee aan ANWB Streetwise. Dat is
een educatief lesprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor basisscholen om de verkeersveiligheid bij
kinderen te vergroten. Het zijn praktische lessen, die
leuk en leerzaam zijn.
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De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
-Groep 1 & 2: Toet Toet
-Groep 3 & 4: Blik en klik
-Groep 5 & 6: Hallo auto
-Groep 7 & 8: Trapvaardig
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Waterbergingsgebied Baambrugge-Oost
Beste Baambruggers en vrijwilligers van WaternetLoenderveen,
Op zaterdag 10 december willen we voor de laatste
keer dit jaar aan de slag in het Waterbergingsgebied
Baambrugge-Oost (BBO), aan het Achtervlietpad.
We gaan dan boompalen verwijderen op de vogeleilandjes en boomopslag - dit zijn jonge boompjes
ontstaan door uitzaaiing - trekken in de rietlanden.
We informeren jullie vast over deze datum zodat je er rekening mee kan houden in je agenda.
2 weken voor die datum sturen we nog een herinnering.
We werken zoals gebruikelijk van 10.00 tot 15.00 uur
met tussendoor een koffie- en een soeppauze in de
keet.

Wat betreft het beheer van BBO blijven we de komende periode tot nader order het ontwikkelingsbeheer doorzetten.
Dat behelst met name maaien en afvoeren van de
gras-, riet- (1 x per 3 jaar) en slootvegetaties (deels
jaarlijks / deels 1 x per 3 jaar).
Over aanpassingen in het beheer van het gebied bijvoorbeeld door middel van begrazing is nog geen
besluit genomen.
Met vriendelijke groet,
WATERNET vrijwilligersbalie,
Nora de Groen
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Activiteitenkalender
28 oktober
5 november
november
17 december
januari 2017

Halloweenfeest voor de jeugd
Najaarsfeest met de band Jukebox
Seniorenzwemmen Info: bscbaambrugge@gmail.com
Kruk & Stoof
Nieuwjaarsborrel,Stamppotavond

Tot ziens in het Dorpshuis!
Dit is een uitgave van gemeente De Ronde Venen in het kader van wijkgericht werken. U kunt een kopij aanleveren bij
Liesbeth Boswijk, l.boswijk@stdb.nl

Belangrijke adressen

Wijkopbouwwerker Tympaan-De Baat
Liesbeth Boswijk
0294-284824
l.boswijk@stdb.nl
Woonconsulent Groen West
Tijs de Jong
088-012900
info@groenwest.nl
Wijkagent Abcoude
Ton van der Straten
0900-8844
ton.van.der.straten@utrecht.politie.nl

Wijkgericht werken gemeente De Ronde Venen
wijkgerichtwerken@derondevenen.nl
Algemeen politienummer
0900-8844
Meld misdaad anoniem
0800-7000
Noodnummer politie
112
Meldpunt Openbare ruimte (gemeente)
0297-291616
(klachten, wensen openbare ruimte)
Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg
Kerkgaarde 5, 1391 MB Abcoude
0297-587600

Gemeente De Ronde Venen, GroenWest, Stichting Tympaan-De Baat en de politie werken samen met bewoners aan
de leefbaarheid, vitaliteit en identiteit van wijken en kernen in de gemeente De Ronde Venen.

Vormgeving De Ronde Venen, Nelle van Koppen

Contactfunctionaris Wijkgericht werken
Pieter Scholten
0297-291754
p.scholten@derondevenen.nl

