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In de gemeente zijn  verschillende wijkteams opge-
richt, waarin verschillende organisaties betrokken bij
het Wijkgericht Werken samenwerken. Het Wijkteam
Baambrugge bestaat uit de volgende personen:

Pieter Scholten
Met plezier stel ik me aan u voor als contactfunctio-
naris wijkgericht werken voor Abcoude, Baambrugge,

De Hoef en Vinkeveen.
Mijn naam is Pieter
Scholten, ik ben 60 jaar
en al een geruime tijd
als beleidsmedewerker
werkzaam voor de 
gemeente De Ronde
Venen. Eerst op het 
gebied van kunst en cul-
tuur en de afgelopen
jaren binnen het vak-

gebied recreatie en toerisme. Vanuit deze werkzaam-
heden heb ik veel ervaring opgedaan en een groot en
divers netwerk opgebouwd in de gemeente De Ronde
Venen en de regio. Iets wat me goed van pas komt in
mijn functie van contactfunctionaris.

Als contactfunctionaris ben ik de belangrijkste schakel
tussen het dorps-/wijkcomité, bewonersgroepen en
de gemeentelijke organisatie en ik zorg voor een
goede onderlinge verbinding. Behalve met deze 
organisaties onderhoud ik relaties met de 
professionele partners die actief zijn in de kernen,
zoals  Baambrugge.

Met Liesbeth Boswijk van stichting Tympaan–De Baat,
Ton van der Straten, de wijkagent en Tijs de Jong van
GroenWest vorm ik het wijkteam Baambrugge. Als
trekker van dit wijkteam ben ik een spin in het web
tussen de partijen en zorg ik dat het wijkteam goed
op de hoogte is van wat er in de kern of wijk speelt,
neemt deel aan wijkgesprekken en wijkschouwen,
zorg dat belangrijke informatie op de goede plek komt
en dat afspraken nagekomen worden. 

Samen met Liesbeth Boswijk, de opbouwwerker,
houd ik eens per maand spreekuur in Dorpshuis De
Vijf Bogen voor uw ideeën en initiatieven om de leef-
baarheid in Baambrugge te verbeteren. Op de eerste
donderdagavond in de maand tussen 19.00 en 20.00
uur. Komt u gerust eens langs om met Liesbeth en mij
kennis te maken. Daarnaast laat ik me door de Dorps-
raad informeren over zaken die spelen in Baambrugge
door aanwezig te zijn op vergaderingen van die raad.
En geef ik advies over actuele onderwerpen, zoals de

dorpsbrug, het honden-uitlaatveldje en groenad-
optie.

Liesbeth Boswijk
Vanaf 2013 ben ik werkzaam stichting Tympaan-
De Baat als opbouwwerker voor Abcoude/Baam-
brugge.
Wat is de rol van de opbouwwerker? Helaas is er
geen pasklaar antwoord op deze vraag te geven.
De opbouwwerker
moet zich  aan kun-
nen passen aan de
situatie die op dat
moment speelt. In
de praktijk is het on-
doenlijk om met alle
bewoners in overleg
te treden. Er ont-
staat daarom vaak
een wijk- of buurt-
comité (of, in het geval van Baambrugge, een
Dorpsraad) met wie overlegd wordt. Bewoners-
groepen ontstaan niet altijd vanzelf en weten niet
altijd direct hun weg te vinden. Als er nog geen
bewonersgroep is  kan de opbouwwerker helpen
om  een groep formeren. Verder kan een opbouw-
werker een groep adviseren over hoe je iets aan
kunt pakken, welke stappen je daarvoor het beste
kunt zetten en, indien noodzakelijk, welke andere
partij(en) je daarbij nodig hebt en hoe je er 
het beste mee in contact kunt treden en kunt 
samenwerken. Uitgangspunt daarbij zijn altijd de
wensen/problemen die onder de bewoners zelf
leven.

Tijs de Jong
Sinds mei van dit jaar
ben ik woonconsulent
bij GroenWest. Mijn
werkgebied is ge-
meente de Ronde
Venen. In Mijdrecht
en Vinkeveen zijn ook
collega woonconsu-
lenten van Groen-
West actief.
In de gemeente ben ik

verantwoordelijk voor het sociaal beheer in en
rond woningen van GroenWest. 
Hierbij kunt u denken aan vragen rond 
overlast maar ook het ondersteunen van initiatie-
ven van bewoners. 
Ik heb regelmatig overleg met gemeente, politie
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Wijkgericht Werken gemeente De Ronde Venen
wijkgerichtwerken@derondevenen.nl
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0297- 291616
(klachten, wensen openbare ruimte)

Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg
Kerkgaarde 5
1391 MB  Abcoude
0297- 587600

Nieuwsbrief Baambrugge

Wijkgericht werken, dat doe je samen

Buurtwacht met smartphone halveert aantal inbraken

Belangrijke adressen

Wijkgericht Werken - Wijkteam Baambrugge

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

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.

Inbrekers mijden massaal buurten waar bewoners elkaar via
Whatsapp waarschuwen voor verdachte personen. In Tilburg
bijvoorbeeld, waar duizenden inwoners zijn aangesloten bij
een whatsapp-buurtwacht, leidt het tot een halvering van het
aantal inbraken.

De afname komt onder meer door het 'afschrikeffect'. Inbraken
worden vaak gepleegd door lokale inwoners. Als ze weten dat
er een whatsapp-groep actief is, haken ze af. Ook worden
buurtbewoners mogelijk alerter en zijn ze eerder geneigd om
de politie te bellen als ze iets verdachts zien. In de gemeente
de Ronde Venen zijn inmiddels diverse whatsapp groepjes. 
Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Pieter
Scholten.

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. Wilt u op de hoogte gehouden worden
van wat er speelt in Baambrugge? 

Op de hoogte blijven via de Dorpsraad van 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. 
De Dorpsraad wil ook (nog) niet-leden graag informeren. 
Stuur je email adres onder vermelding van “graag geïnfor-
meerd worden”.

mailto:secretaris@dorpsbelangenbaambrugge.nl
mailto:wijkgerichtwerken@derondevenen.nl
mailto:ton.van.der.straten@utrecht.politie.nl 
mailto:info@groenwest.nl
mailto:l.boswijk@stdb.nl
mailto:p.scholten@derondevenen.nl
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en welzijnswerk over leefbaarheidszaken in uw gemeente. Dit
is prettig omdat we op die manier op de hoogte blijven van
waar iedereen mee bezig is en wat er speelt. 

Ton van der Straten
Als wijkagent ben ik de schakel tussen wijk en politieorganisa-
tie. Mijn werk speelt zich deels op straat af en deels achter de
schermen. Ik ben voor de bewoners een eerste aanspreekpunt
als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk.

Daarnaast onderhoud ik contact met partners zoals de 
gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt – en 
bewonersorganisaties. Want veiligheid is iets waar we met z’n
allen verantwoordelijk voor zijn.

Wijkgericht Werken - Wijkteam Baambrugge

Wilt u mij spreken? Bel dan 0900
8844 voor het maken van een 
afspraak. Heeft u met spoed 
politie nodig? Bel dan 112.

Leden van het Wijkteam Baam-
brugge zijn iedere eerste donder-
dag van de maand van 19.00 
tot 20.00 uur in de Vijf Bogen
aanwezig om het u makkelijk te
maken met hen contact op te
nemen. 

Per telefoon of email kan natuurlijk ook, zie voor de contact-
gegevens de achterpagina.

De Vereniging dorpsbelangen Baambrugge krijgt steeds meer
signalen dat automobilisten hun snelheid niet aanpassen aan
de smalle straten die ons dorp rijk is. 

Tijd voor actie vindt de Dorpsraad: de actie Stapvoets.
De eerste stap van deze actie is automo-
bilisten op ludieke wijze te vragen hun
snelheid aan te passen. Dit doen we
door op strategische plekken in het dorp
borden op te hangen met een pakkende
slogan die bestuurders vraagt stapvoets
te rijden.

Dorpsraad - Actie stapvoets

Hier hebben we uw hulp hard bij nodig. We zijn op zoek naar
3 gevatte, korte, duidelijke slogans die namens de Baambrug-
gers automobilisten vragen om het matigen van hun snelheid. 

Uw idee kunt u uiterlijk 30 november mailen naar: 
nieuwsbrief@dorpsbelangenbaambrugge.nl. 

De drie inzendingen die op de “verkeersborden” verschijnen,
worden beloond met een waardebon van € 50,- te besteden
bij een Baambrugse winkel of eetgelegenheid.

We kijken uit naar uw reacties!

Honden aan de lijn en hondenpoep opruimen

Honden zorgen behalve voor veel plezier soms ook voor erger-
nis. Dat laatste wordt met name veroorzaakt door hondenpoep
en honden die loslopen op plaatsen waar dat niet mag. Wie
een hond heeft, moet de hondenpoep zelf opruimen. 

Uitwerpselen horen niet thuis op de stoep, op kinderspeelplek-
ken, speelweiden en dergelijke. Neem daarom een zakje en/of
schepje mee als er toch een ‘ongelukje’ gebeurt zodat u het
kan opruimen. Dit kunt u daarna gewoon in de afvalbak of 

de grijze container voor
restafval deponeren. 
Kinderspeelplaatsen, zand-
bakken of speelweiden zijn
voor honden sowieso ver-
boden terrein.
Honden dienen binnen de
bebouwde kom altijd aan-

gelijnd te zijn. Enige uitzondering vormen de ‘uitrenveldjes’,
daar mag een hond los lopen. Buiten de bebouwde kom mag
een hond loslopen, maar let daarbij altijd goed op en zorg 
ervoor dat de hond niet onverwachts de weg oversteekt. In de
Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen 2014 staat
in de artikelen 2.57 en 2.58 beschreven welke regels gelden op
het gebied van aanlijnen en hondenpoep. De APV is vorig jaar
door de gemeenteraad vastgesteld.

Handhaving
De politie houdt toezicht op naleving van deze regels waarbij
uiteraard geldt dat de politie niet overal aanwezig kan zijn. 
Bij overlast wordt handhavend opgetreden en riskeert u een
boete. Wilt u misstanden onder de aandacht van de politie
brengen? Dan kunt u dat doen door te bellen naar T. 0900 88
44 of door een mail te sturen naar: 
derondevenen@utrecht.politie.nl.

Baambrugse IJsclub

De Baambrugse ijsbaan is een begrip. De schaatsvereniging 
opgericht in 1908 is wat leeftijd betreft een antieke club. Deze
antieke club fungeert nog steeds als de rode draad van het
dorp en de omgeving. Er is een bijzondere landijsbaan annex
skeelerbaan die een aantal dagen per jaar dienst doet 
als natuurijsbaan. Daarvoor moet het vriezen, en de verwach-
tingen daarop zijn groots dit jaar. Toch zit IJsclub Baambrugge
de rest van de tijd niet stil; achter de schermen is een organi-
satie van vrijwilligers het gehele jaar actief. Ze staan altijd in de
startbokken mocht het een klein graadje onder nul komen. Al
generaties weten ze dat ook dat de ijsclub de sociale cohesie
van het dorp versterkt. In Baambrugge leer je als kind meteen
schaatsen, dat hoort daar zo. 

De actieve leden van IJsclub Baambrugge, schaatsen wekelijks
op de Jaap Edenbaan in Amsterdam en hebben een leuke club
aan jonge en oude talenten die deels zijn ondergebracht in het

Team GOBAD. Dat talenten team is een samenwerking tussen
de ijsclubs uit Driemond (Gein en Omstreken), Baambrugge,
Abcoude en Diemen. 

Daarnaast is deze ijsclub ook zomers actief. Er wordt geskeelerd
op de skeelerbaan door de Baambrugse IJsclub maar ook door
tal van verenigingen uit de regio. Daarnaast is er aandacht voor
zomerse evenementen als de Dorpsloop en de Tijdritten langs
het Amsterdam-Rijnkanaal. Tot slot wordt er al enkele jaren in
de maand mei een top skate evenement gehouden waarbij de
landelijke toppers op de skates in Baambrugge aan de start
staan. Afgelopen jaar stonden op die manier plots de bekende
broertjes Mulder aan het vertrek in Baambrugge en wist een
van de twee de wedstrijd nog te winnen ook.  Kortom Als het
gaat vriezen houd de landijsbaan in Baambrugge in de gaten
of sluit u aan bij deze antieke club met een frisse uitstaling.
Meer info: ijsclubbaambrugge.nl.

“Wat vinden de bewoners er zelf van?” 

Dat vraagt de Dorpsraad zich regelmatig af. Om de belangen
van de bewoners zo goed mogelijk te behartigen moet de
Dorpsraad weten hoe u erover denkt. De leden van de Dorps-
raad lopen natuurlijk veel bewoners tegen het lijf en informe-
ren dan bij ze “wat ze ervan vinden”. Maar via email gaat dat
veel gemakkelijker en completer. 

Wat is uw mening?

Regelmatig verstuurt de Dorpsraad dan ook e-mails naar de 
bewoners om naar hun mening te vragen. Maar van lang niet
alle bewoners is het e-mailadres bekend bij de Dorpsraad. 

Wilt u ook een rol mee spelen bij de besluitvorming over het
dorp, zorg dan dat de Dorpsraad over uw email adres beschikt.
Stuur het naar secretaris@dorpsbelangenbaambrugge.nl,
onder vermelding van “mijn mening is”.

mailto:secretaris@dorpsbelangenbaambrugge.nl
http://www.ijsclubbaambrugge.nl
mailto:derondevenen@utrecht.politie.nl
mailto:nieuwsbrief@dorpsbelangenbaambrugge.nl
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Aftrap Buurtkamer Baambrugge

Op  26 september jongstleden was het Burendag. In  het kader
daarvan is er op de Groeneveltstraat gestart met het realiseren
van een honden-uitlaatveldje.  

Met financiële steun van het Oranjefonds konden er palen en
gaas gekocht worden voor het maken van een omheining op
het grasveld.  Een groot aantal mensen is, onder leiding van
Bert van Walbeek,  actief geweest met de werkzaamheden 
die op deze dag  uitgevoerd konden worden.  Het geld wat 
beschikking gesteld werd door het Oranjefonds in het kader
van burendag was echter niet toereikend om alle benodigde
materialen voor de omheining  aan  te schaffen.  Het is dus nog
niet af, maar de eerste fase is gerealiseerd.  Een volgende fase,
met nieuw budget,  zal waarschijnlijk plaatsvinden op de 
komende Goud in Je Wijkdag.

Honden uitlaatveldje

Op dinsdag 6 oktober  werd  in dorpshuis de Vijf Bogen de 
eerste “Buurtkamer Baambrugge” georganiseerd door 
Tympaan-De Baat.  
Een buurtkamer is een kleinschalige ontmoetingsruimte voor
met name oudere bewoners (55+) uit de wijk of het dorp. Een

gratis open inloop in een gastvrije ”huiskamer” met tijd voor
een praatje of een spelletje, waar men een kopje koffie of 
thee krijgt aangeboden. Een Buurtkamer speelt in op de 
wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen
functioneren. Voor het welzijn van senioren is actieve 
deelname aan het maatschappelijk verkeer van groot belang:
mensen blijven ontmoeten in de eigen omgeving en met aan-
dacht en zorg voor elkaar.
In de ‘participatiemaatschappij’ wordt een groeiend beroep 
gedaan op burgers om iets voor elkaar te betekenen. Deze 
gelegenheid is er zeker binnen onze lokale gemeenschap, met
betrokken buurt- en dorpsgenoten.              

In Baambrugge was het dan ook meteen gezellig druk. Zo’n 25-
30 mensen waren op de buurtkamer afgekomen (mede door
een goede wervingscampagne van Jan Popping), en de 
sfeer was ontspannen en gezellig. Reinier Bloemer bracht zelf-
gebakken cake mee, de vrijwilligers zorgden samen met Frits
Benacchio voor een lekker bakje koffie en er werd geanimeerd
gepraat. Een paar mensen speelden een kaartspelletje, en de
dames van de conditietraining schoven na de les meteen aan.
Kortom: een geslaagde aftrap, en goede hoop voor de toe-
komst. Twee aanwezige dames en een heer meldden zich met-
een aan als vrijwilliger, dat is heel fijn, maar nog een paar extra
is wel wenselijk.
Vindt u het leuk om zorg te dragen voor een prettige sfeer, kof-
fie en thee, kunt u ook goed luisteren en een groepsgesprek
voeren? Wilt u misschien een activiteit organiseren of begelei-
den? (bijvoorbeeld spelletjes, creatieve activiteiten als bloem-
schikken, schilderen, etc.). Kunt u zo nodig buurtbewoners
ophalen uit de wijk? Kortom: wilt u helpen om de Buurtkamer
tot een succes te maken? 

Komt u dan volgende keer 
gerust eens kijken of het iets
voor u is. De Buurtkamer
Baambrugge, initiatief van
Tympaan-De Baat in samen-
werking met de Vereniging Dorpsbelangen, OBV en het Dorps-
huis, is er iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Van
harte welkom!! 
Voor verdere informatie of aanmelding: Annemarie Keja, E-mail
a.keja@stdb.nl of telefoon 0294-284824.

In het Dorpshuis in Baambrugge wordt al vele jaren gedanst
door jong en oud(er). Uniek is dat de dansclub hoopt om in ok-
tober a.s. het 20e seizoen in te gaan! 

Er wordt zowel ballroom als latin gedanst, dus o.a. de Engelse
wals, quickstep, tango, en de rumba, cha cha cha en jive (weet
je nog van vroeger?). Soms ook wat country en zo. 
De doelgroep omvat zowel beginners als gevorderden en 
zonder leeftijdsbegrenzing. Dansen is plezier voor twee, dus
voor paren. De samenstelling is uiteraard vrij: je kunt ook 
dansen met een ‘losse’ partner, bijvoorbeeld een familielid of
de buurvrouw. Als je zonder danspartner bent, kan er soms een
mouw aangepast worden. 

Dinsdagavond 6 oktober is gestart met een kennismaking, 
‘indraaien’ en de inschrijving, maar u kunt nog instromen.  Een
cursus omvat 25 lessen op dinsdagavonden, onder leiding van
een professional. Maar het sociale aspect (‘gezellig  dansen in

Dansen in Baambrugge

Baambrugge’) staat voorop.   Om het extra aantrekkelijk te
maken organiseren we ook ‘vrijdans-avonden’, een kerstdiner-
dansant en ‘afdansen’.

Voor meer informatie: 
Annelies Bakker, telefoon 0297-264105
Jan Popping, telefoon 0294-291234 of 06-54921530

Op zaterdag 7 november worden voor de laatste keer kunst-
werken te koop aangeboden die de voormalige gemeente 
Abcoude tussen 1956 en 1987 verkregen heeft via de BKR-
regeling.

Ook in 2010 is reeds een deel van de BKR-werken in het 
Viscentrum, verkocht. Dat waren de werken die niet uitgekozen
waren om een gemeentelijke kerncollectie te vormen. 
Die kerncollectie, sinds de gemeentelijke herindeling eigendom
van de gemeente De Ronde Venen, is sinds kort via de website
van stichting KuRVe (Kunstuitleen De Ronde Venen) te leen.
Onlangs heeft de Kunstuitleen Utrecht alle BKR-werken die 
indertijd door Abcoude waren afgestaan, vanwege inkrimping
moeten afstoten. Ook uit deze werken is nu een keuze gemaakt
waarmee de hoeveelheid uit te lenen werken zal worden uit-
gebreid. Een aantal van de niet uitgekozen werken komt nu te
koop.

Stichting KuRVe is, met een startsubsidie van de gemeente, op-
gericht in augustus 2014, met als doel de gemeentelijke kunst-
collectie onder de mensen te brengen. Zowel bedrijven en
instellingen als particulieren kunnen de werken tegen een 
vergoeding lenen voor maximaal een jaar achtereen. De 
werken staan opgeslagen bij Boedelbeheer aan de Hollandse
Kade 21, en kunnen als ze via de website zijn gereserveerd, op
afspraak daar worden afgehaald. 

De kunstwerken kunnen niet gekocht worden, ze zijn en blijven
eigendom van de gemeente. Zie ook: www.kurve.nl

Eenmalige verkoopexpositie BKR-kunst in Viscentrum

Op de website van KuRVe staan niet alleen werken die 
uitgeleend worden. Ook de kunstwerken in de openbare
ruimte zijn daarop te bekijken. Op dit moment zijn dat alleen
nog de beelden die in Abcoude staan, maar daaraan zullen alle
kunstwerken in de openbare ruimte van de voormalige 
gemeente De Ronde Venen worden toegevoegd.

Stichting KuRVe heeft er ook zorg voor gedragen dat het 
bronzen beeldje "De Eendjes" van Barbara de Clercq, dat voor-
heen in de sloot van het Van Voorthuijsenhof stond, en dat
enige tijd onvindbaar was, gerestaureerd werd en in 14 juli j.l.
herplaatst werd in de Molenkolk bij de Voordijk. Het houten
kunstwerk "Vogel en Zon", van Rinus Duin, oorspronkelijk 
bestemd voor de Nellesteinschool, en herplaatst aan de zij-
gevel van het voormalige gemeentehuis en daarna aan de 
oostgevel van de Piet Mondriaanschool, wordt binnenkort, 
na restauratie, weer bij de Piet Mondriaanschool opgehangen,
maar nu op een meer prominente plek.

De verkoopexpositie vindt 
plaats op: 

zaterdag 7 november van: 
12.00 tot 17.00 uur

adres Viscentrum: 
Molenweg 19 te Abcoude

http://www.kurve.nl
mailto:a.keja@stdb.nl
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Inloopavond op woensdagavond 25 november.
Er lag een concept-verkeersbesluit van B&W op 26 maart jl. tot
het afsluiten van de Dorpsbrug Baambrugge voor motor-
voertuigen breder dan 2,5 m. (door plaatsing van borden en
door fysieke beperking tot 2,7 m.). De bescherming en het 
behoud van de karakteristieke Dorpsbrug (een Rijksmonument)
- en het kostenaspect in verband met schadeherstel - is bij de
totstandkoming van dit concept-besluit bepalend geweest. 
Het “inzoomen” op alleen de brug heeft bij vele Baambruggers
weerstand opgeroepen. Tijdens de informatieavond op 23 april
j.l.  in het Dorpshuis is door de bewoners van Baambrugge na-
drukkelijk aandacht gevraagd voor alle overige, voor bewoners
van Baambrugge evidente, belangen die een rol behoren te
spelen bij de verdere besluitvorming over de dorpsbrug. 
Er is een werkgroep opgericht (bestaande uit bewoners en 
belanghebbenden, met toegevoegd de twee betrokken 
ambtenaren van de gemeente) met als doel om te zoeken naar
een alternatieve oplossing die breder gedragen wordt. 
Kort daarna is kenbaar gemaakt dat het concept-besluit niet
zal worden omgezet in een definitief besluit. Eerst zal het 
eindrapport van de werkgroep worden afgewacht. Na een 
inloopavond op 25 november  zal dan de verdere besluit-
vorming plaatsvinden.

De bewoners/belanghebbenden uit de werkgroep (Gerard de
Korte, Paul Boontje, Dirco te Voortwis, Gerard Nelis, Piet-Hein
Bellaar, Dries Lugt, Nico Bos, Dries Zwakenburg, Cornel 
Kreuger) zijn bijeengekomen op 2, 16 en 29 juni 2015. Bij de
eerste en laatste sessie waren ook de twee ambtenaren van de
gemeente De Ronde Venen (Erik de Bruyn en Hessel ten 
Kortenaar aanwezig. 

Tijdens de bijeenkomsten is door de bewoners/belanghebben-
den uit de werkgroep vastgesteld dat het concept-besluit geen
goed plan was. B&W had bij een juiste afweging van alle 
belangen niet tot dit concept-besluit kunnen komen. 
Want hoezeer onze prachtige Dorpsbrug kwetsbaar is en 
bescherming verdient (daarover is iedereen het eens), kan niet
zomaar worden voorbij gegaan aan alle overige belangen. In
willekeurige volgorde zijn de volgende belangen naar voren 
gekomen:

• een efficiënte bedrijfsvoering van (lokale) agrariërs en 
leveranciers in verband met aanrijden en uitrijden via de
dorpsbrug (bij versmalling van de brug zullen alle grotere 
landbouwvoertuigen en alle vrachtverkeer het dorp 
moeten aanrijden en uitrijden over het tracé Kleiweg-
Horn-Winkeldijk-Koppeldijk); 
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• de ontlasting van het tracé Kleiweg-Horn-Winkeldijk-Koppel-
dijk in verband met verkeersveiligheid, behoud landelijk/
toeristisch karakter (fiets- en wandelroute), reductie overlast,
bescherming bebouwing, project dijkverbetering;

• de bereikbaarheid van onze dorpskern voor toeleveranciers, 
brandweer, etc.;

• het verbeteren van veiligheid op de Rijksstraatweg ter hoogte
van de Dorpsbrug door oprijden brug vanaf Rijksstraatweg 
te verbeteren en het versoepelen van de doorstroom.

De door B&W gekozen oplossingsrichting is goed beschouwd
niet acceptabel, omdat versmalling zal resulteren in minder 
efficiente bedrijfsvoering, een (te) zware belasting op het tracé
de Horn (met verkeersonveiligheid, overlast, planschade, etc.)
en een afname van de bereikbaarheid. De betrokken ambte-
naren hebben ingezien dat er voor het concept-besluit geen
draagvlak is.

De werkgroep is voorstander van een uitgewerkt alternatief
plan, namelijk het ‘verbreden’ van de brug, in combinatie met
een aantal andere (verkeers)maatregelen. 
Deze door de werkgroep aangedragen oplossing is technisch
uitvoerbaar en komt tegemoet aan alle geinventariseerde 
belangen. 
De beide ambtenaren van de gemeente zijn van mening dat
het plan (verbreden van de brug) technisch uitvoerbaar is, 
een bredere oplossing biedt voor meerdere belangen, 
maar hebben tegelijkertijd de kanttekening geplaatst dat de 
financiële middelen in de begroting voor 2015 (vanuit de 
gemeente) zeer beperkt zijn. Het budget is EUR 5.000,-. 

Het plan is technisch uitgewerkt (tekeningen, berekeningen)
en binnen de werkgroep gepresenteerd. 
Naast deze optisch verantwoorde ingreep aan de brug is onder
meer voorgesteld om ‘olifantenruggen’, verkeersborden (max
hoogte/breedte) en paaltjes in de Brugstraat (max breedte) te
plaatsen, rode stroken voor voetgangers aan te leggen, 
alsmede om een ruimere/bredere aanrijdmogelijkheid vanaf
de Rijksstraatweg te creëren. Ook is geopperd om de maximum
snelheid te beperken tot 5 km (onder het motto: "Baambrugge
rijdt stapvoets”). 
Met dit voorstel wordt aan alle belangen tegemoet gekomen.
De oude dorpsbrug kan worden behouden, Baambrugge blijft
goed bereikbaar, het tracé zal worden ontlast en dat laatste is
van belang voor de verbetering van verkeersveiligheid, het 
behoud van de toeristische route, de bescherming van 

bebouwing, voortgang project dijkverbetering. De kosten voor
deze oplossing zijn voorlopig begroot op een bedrag tussen de
EUR 75.000 en EUR 100.000. 
Of dit haalbaar is, zal moeten blijken. De beide ambtenaren
hebben kenbaar gemaakt dat een dergelijke investering in 
de brug niet past binnen het budget en alleen al om die reden
problematisch is. Wat betreft de werkgroep is deze alternatieve
oplossing weliswaar kostbaar, maar gezien alle uiteenlopende
belangen een unieke kans, voor de korte en middellange 
termijn om de brug duurzaam te beschermen en de bereik-
baarheid en verkeersveiligheid van Baambrugge structureel te
verbeteren. Daarvoor zal dan in de gemeentebegroting van
2017 ruimte gereserveerd moeten gaan worden. Over meer
lange termijnoplossingen (een parallelweg langs de A2, of een
rondweg) heeft de werkgroep zich vooralsnog niet gebogen,
want dat lijkt voor dit moment ‘een brug te ver’. 
Er is door de werkgroep ook onderzocht of er andere, minder
kostbare oplossingen denkbaar zijn. Hierbij kan worden 
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gedacht aan het plaatsen van zogenaamde olifantenruggen
(zonder feitelijke versmalling), of het plaatsen van lijnen, al dan
niet gecombineerd met cameratoezicht. Met deze oplossing
blijft de breedte van de brug hetzelfde maar is de kans op
schade iets minder groot. In de beleving van de werkgroep is
dit een (te) beperkte oplossing, zeker voor de middellange 
termijn, ook al omdat de overige belangen hiermee niet 
geborgd zijn. Cameratoezicht roept binnen de werkgroep 
weerstand op, omdat het maar de vraag is of deze maatregel
effect heeft. 

De werkgroep nodigt alle dorpsgenoten van harte uit om 
tijdens de inloopavond op woensdagavond 25 november a.s.
(om 20:00 uur in het Dorpshuis) nader met elkaar van gedach-
ten te wisselen over de dorpsbrug, het alternatieve plan 
(verbreden van de brug) en eventuele minder vergaande 
alternatieve oplossingen. En intussen is het ‘stapvoets' over de
dorpsbrug. 

Op zaterdag 26 september werd voor de 36ste keer het straat-
volleybalkampioenschap van Baambrugge georganiseerd. Dit
keer streden 8 statenteams o m  de felbegeerde wisselbeker.

Voor de eerste keer werd het toernooi  noodgedwongen  op 
burendag georganiseerd, omdat de datum waar op voorheen
werd gespeel d  -de eerste zaterdag van september -  bezet was.

Bij de prijsuitreiking meldde Nico Bos dat het goed was beval-
len en dat het de volgende jaren weer op burendag zal gaan
plaatsvinden.
Onder een strakke leiding van een enthousiast organisatie-
comité werden de wedstrijden gestart en in r azen d tempo ge-
speeld.  Telkens werden twee wedstrijden gelijktijdig gespeeld,
één binnen en één buiten, waarbij de laaghangende najaarszon

Volleybal stratentoernooi op Burendag

uitbundig scheen . Dit was een extra uitdaging voor de spelers
op het buitenveld :  door verblinding w erd de bal geregeld ge-
mist. Het niveau van volleybal was ook dit jaar hoog en wordt
steeds hoger in de  loop der jaren . Dit is voor de sportclub BEO
afdeling volleybal  aanleiding  om te scouten en een aantal spe-
lers een contract (lidmaatschap) aan te bieden. 

Uiteindelijke winnaar is het team van de  Prins Johan Frisostraat
geworden , dat in een zinderende finale de Rijksstraatweg over-
troefde. Na de prijsuitreiking  - met als prijs een avond bowlen
bij Borchand voor het hele team - én de traditionele tombola
werd het weer rustig in het dorp.
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Inloopavond op woensdagavond 25 november.
Er lag een concept-verkeersbesluit van B&W op 26 maart jl. tot
het afsluiten van de Dorpsbrug Baambrugge voor motor-
voertuigen breder dan 2,5 m. (door plaatsing van borden en
door fysieke beperking tot 2,7 m.). De bescherming en het 
behoud van de karakteristieke Dorpsbrug (een Rijksmonument)
- en het kostenaspect in verband met schadeherstel - is bij de
totstandkoming van dit concept-besluit bepalend geweest. 
Het “inzoomen” op alleen de brug heeft bij vele Baambruggers
weerstand opgeroepen. Tijdens de informatieavond op 23 april
j.l.  in het Dorpshuis is door de bewoners van Baambrugge na-
drukkelijk aandacht gevraagd voor alle overige, voor bewoners
van Baambrugge evidente, belangen die een rol behoren te
spelen bij de verdere besluitvorming over de dorpsbrug. 
Er is een werkgroep opgericht (bestaande uit bewoners en 
belanghebbenden, met toegevoegd de twee betrokken 
ambtenaren van de gemeente) met als doel om te zoeken naar
een alternatieve oplossing die breder gedragen wordt. 
Kort daarna is kenbaar gemaakt dat het concept-besluit niet
zal worden omgezet in een definitief besluit. Eerst zal het 
eindrapport van de werkgroep worden afgewacht. Na een 
inloopavond op 25 november  zal dan de verdere besluit-
vorming plaatsvinden.

De bewoners/belanghebbenden uit de werkgroep (Gerard de
Korte, Paul Boontje, Dirco te Voortwis, Gerard Nelis, Piet-Hein
Bellaar, Dries Lugt, Nico Bos, Dries Zwakenburg, Cornel 
Kreuger) zijn bijeengekomen op 2, 16 en 29 juni 2015. Bij de
eerste en laatste sessie waren ook de twee ambtenaren van de
gemeente De Ronde Venen (Erik de Bruyn en Hessel ten 
Kortenaar aanwezig. 

Tijdens de bijeenkomsten is door de bewoners/belanghebben-
den uit de werkgroep vastgesteld dat het concept-besluit geen
goed plan was. B&W had bij een juiste afweging van alle 
belangen niet tot dit concept-besluit kunnen komen. 
Want hoezeer onze prachtige Dorpsbrug kwetsbaar is en 
bescherming verdient (daarover is iedereen het eens), kan niet
zomaar worden voorbij gegaan aan alle overige belangen. In
willekeurige volgorde zijn de volgende belangen naar voren 
gekomen:

• een efficiënte bedrijfsvoering van (lokale) agrariërs en 
leveranciers in verband met aanrijden en uitrijden via de
dorpsbrug (bij versmalling van de brug zullen alle grotere 
landbouwvoertuigen en alle vrachtverkeer het dorp 
moeten aanrijden en uitrijden over het tracé Kleiweg-
Horn-Winkeldijk-Koppeldijk); 
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• de ontlasting van het tracé Kleiweg-Horn-Winkeldijk-Koppel-
dijk in verband met verkeersveiligheid, behoud landelijk/
toeristisch karakter (fiets- en wandelroute), reductie overlast,
bescherming bebouwing, project dijkverbetering;

• de bereikbaarheid van onze dorpskern voor toeleveranciers, 
brandweer, etc.;

• het verbeteren van veiligheid op de Rijksstraatweg ter hoogte
van de Dorpsbrug door oprijden brug vanaf Rijksstraatweg 
te verbeteren en het versoepelen van de doorstroom.

De door B&W gekozen oplossingsrichting is goed beschouwd
niet acceptabel, omdat versmalling zal resulteren in minder 
efficiente bedrijfsvoering, een (te) zware belasting op het tracé
de Horn (met verkeersonveiligheid, overlast, planschade, etc.)
en een afname van de bereikbaarheid. De betrokken ambte-
naren hebben ingezien dat er voor het concept-besluit geen
draagvlak is.

De werkgroep is voorstander van een uitgewerkt alternatief
plan, namelijk het ‘verbreden’ van de brug, in combinatie met
een aantal andere (verkeers)maatregelen. 
Deze door de werkgroep aangedragen oplossing is technisch
uitvoerbaar en komt tegemoet aan alle geinventariseerde 
belangen. 
De beide ambtenaren van de gemeente zijn van mening dat
het plan (verbreden van de brug) technisch uitvoerbaar is, 
een bredere oplossing biedt voor meerdere belangen, 
maar hebben tegelijkertijd de kanttekening geplaatst dat de 
financiële middelen in de begroting voor 2015 (vanuit de 
gemeente) zeer beperkt zijn. Het budget is EUR 5.000,-. 

Het plan is technisch uitgewerkt (tekeningen, berekeningen)
en binnen de werkgroep gepresenteerd. 
Naast deze optisch verantwoorde ingreep aan de brug is onder
meer voorgesteld om ‘olifantenruggen’, verkeersborden (max
hoogte/breedte) en paaltjes in de Brugstraat (max breedte) te
plaatsen, rode stroken voor voetgangers aan te leggen, 
alsmede om een ruimere/bredere aanrijdmogelijkheid vanaf
de Rijksstraatweg te creëren. Ook is geopperd om de maximum
snelheid te beperken tot 5 km (onder het motto: "Baambrugge
rijdt stapvoets”). 
Met dit voorstel wordt aan alle belangen tegemoet gekomen.
De oude dorpsbrug kan worden behouden, Baambrugge blijft
goed bereikbaar, het tracé zal worden ontlast en dat laatste is
van belang voor de verbetering van verkeersveiligheid, het 
behoud van de toeristische route, de bescherming van 

bebouwing, voortgang project dijkverbetering. De kosten voor
deze oplossing zijn voorlopig begroot op een bedrag tussen de
EUR 75.000 en EUR 100.000. 
Of dit haalbaar is, zal moeten blijken. De beide ambtenaren
hebben kenbaar gemaakt dat een dergelijke investering in 
de brug niet past binnen het budget en alleen al om die reden
problematisch is. Wat betreft de werkgroep is deze alternatieve
oplossing weliswaar kostbaar, maar gezien alle uiteenlopende
belangen een unieke kans, voor de korte en middellange 
termijn om de brug duurzaam te beschermen en de bereik-
baarheid en verkeersveiligheid van Baambrugge structureel te
verbeteren. Daarvoor zal dan in de gemeentebegroting van
2017 ruimte gereserveerd moeten gaan worden. Over meer
lange termijnoplossingen (een parallelweg langs de A2, of een
rondweg) heeft de werkgroep zich vooralsnog niet gebogen,
want dat lijkt voor dit moment ‘een brug te ver’. 
Er is door de werkgroep ook onderzocht of er andere, minder
kostbare oplossingen denkbaar zijn. Hierbij kan worden 
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gedacht aan het plaatsen van zogenaamde olifantenruggen
(zonder feitelijke versmalling), of het plaatsen van lijnen, al dan
niet gecombineerd met cameratoezicht. Met deze oplossing
blijft de breedte van de brug hetzelfde maar is de kans op
schade iets minder groot. In de beleving van de werkgroep is
dit een (te) beperkte oplossing, zeker voor de middellange 
termijn, ook al omdat de overige belangen hiermee niet 
geborgd zijn. Cameratoezicht roept binnen de werkgroep 
weerstand op, omdat het maar de vraag is of deze maatregel
effect heeft. 

De werkgroep nodigt alle dorpsgenoten van harte uit om 
tijdens de inloopavond op woensdagavond 25 november a.s.
(om 20:00 uur in het Dorpshuis) nader met elkaar van gedach-
ten te wisselen over de dorpsbrug, het alternatieve plan 
(verbreden van de brug) en eventuele minder vergaande 
alternatieve oplossingen. En intussen is het ‘stapvoets' over de
dorpsbrug. 

Op zaterdag 26 september werd voor de 36ste keer het straat-
volleybalkampioenschap van Baambrugge georganiseerd. Dit
keer streden 8 statenteams o m  de felbegeerde wisselbeker.

Voor de eerste keer werd het toernooi  noodgedwongen  op 
burendag georganiseerd, omdat de datum waar op voorheen
werd gespeel d  -de eerste zaterdag van september -  bezet was.

Bij de prijsuitreiking meldde Nico Bos dat het goed was beval-
len en dat het de volgende jaren weer op burendag zal gaan
plaatsvinden.
Onder een strakke leiding van een enthousiast organisatie-
comité werden de wedstrijden gestart en in r azen d tempo ge-
speeld.  Telkens werden twee wedstrijden gelijktijdig gespeeld,
één binnen en één buiten, waarbij de laaghangende najaarszon
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uitbundig scheen . Dit was een extra uitdaging voor de spelers
op het buitenveld :  door verblinding w erd de bal geregeld ge-
mist. Het niveau van volleybal was ook dit jaar hoog en wordt
steeds hoger in de  loop der jaren . Dit is voor de sportclub BEO
afdeling volleybal  aanleiding  om te scouten en een aantal spe-
lers een contract (lidmaatschap) aan te bieden. 

Uiteindelijke winnaar is het team van de  Prins Johan Frisostraat
geworden , dat in een zinderende finale de Rijksstraatweg over-
troefde. Na de prijsuitreiking  - met als prijs een avond bowlen
bij Borchand voor het hele team - én de traditionele tombola
werd het weer rustig in het dorp.



Stichting Wijkcomité Proostdijland

- 6 -

Nieuwsbrief Baambrugge

Wijkgericht werken, dat doe je samen

- 3 -Nieuwsbrief november 2015

Aftrap Buurtkamer Baambrugge

Op  26 september jongstleden was het Burendag. In  het kader
daarvan is er op de Groeneveltstraat gestart met het realiseren
van een honden-uitlaatveldje.  

Met financiële steun van het Oranjefonds konden er palen en
gaas gekocht worden voor het maken van een omheining op
het grasveld.  Een groot aantal mensen is, onder leiding van
Bert van Walbeek,  actief geweest met de werkzaamheden 
die op deze dag  uitgevoerd konden worden.  Het geld wat 
beschikking gesteld werd door het Oranjefonds in het kader
van burendag was echter niet toereikend om alle benodigde
materialen voor de omheining  aan  te schaffen.  Het is dus nog
niet af, maar de eerste fase is gerealiseerd.  Een volgende fase,
met nieuw budget,  zal waarschijnlijk plaatsvinden op de 
komende Goud in Je Wijkdag.

Honden uitlaatveldje

Op dinsdag 6 oktober  werd  in dorpshuis de Vijf Bogen de 
eerste “Buurtkamer Baambrugge” georganiseerd door 
Tympaan-De Baat.  
Een buurtkamer is een kleinschalige ontmoetingsruimte voor
met name oudere bewoners (55+) uit de wijk of het dorp. Een

gratis open inloop in een gastvrije ”huiskamer” met tijd voor
een praatje of een spelletje, waar men een kopje koffie of 
thee krijgt aangeboden. Een Buurtkamer speelt in op de 
wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen
functioneren. Voor het welzijn van senioren is actieve 
deelname aan het maatschappelijk verkeer van groot belang:
mensen blijven ontmoeten in de eigen omgeving en met aan-
dacht en zorg voor elkaar.
In de ‘participatiemaatschappij’ wordt een groeiend beroep 
gedaan op burgers om iets voor elkaar te betekenen. Deze 
gelegenheid is er zeker binnen onze lokale gemeenschap, met
betrokken buurt- en dorpsgenoten.              

In Baambrugge was het dan ook meteen gezellig druk. Zo’n 25-
30 mensen waren op de buurtkamer afgekomen (mede door
een goede wervingscampagne van Jan Popping), en de 
sfeer was ontspannen en gezellig. Reinier Bloemer bracht zelf-
gebakken cake mee, de vrijwilligers zorgden samen met Frits
Benacchio voor een lekker bakje koffie en er werd geanimeerd
gepraat. Een paar mensen speelden een kaartspelletje, en de
dames van de conditietraining schoven na de les meteen aan.
Kortom: een geslaagde aftrap, en goede hoop voor de toe-
komst. Twee aanwezige dames en een heer meldden zich met-
een aan als vrijwilliger, dat is heel fijn, maar nog een paar extra
is wel wenselijk.
Vindt u het leuk om zorg te dragen voor een prettige sfeer, kof-
fie en thee, kunt u ook goed luisteren en een groepsgesprek
voeren? Wilt u misschien een activiteit organiseren of begelei-
den? (bijvoorbeeld spelletjes, creatieve activiteiten als bloem-
schikken, schilderen, etc.). Kunt u zo nodig buurtbewoners
ophalen uit de wijk? Kortom: wilt u helpen om de Buurtkamer
tot een succes te maken? 

Komt u dan volgende keer 
gerust eens kijken of het iets
voor u is. De Buurtkamer
Baambrugge, initiatief van
Tympaan-De Baat in samen-
werking met de Vereniging Dorpsbelangen, OBV en het Dorps-
huis, is er iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Van
harte welkom!! 
Voor verdere informatie of aanmelding: Annemarie Keja, E-mail
a.keja@stdb.nl of telefoon 0294-284824.

In het Dorpshuis in Baambrugge wordt al vele jaren gedanst
door jong en oud(er). Uniek is dat de dansclub hoopt om in ok-
tober a.s. het 20e seizoen in te gaan! 

Er wordt zowel ballroom als latin gedanst, dus o.a. de Engelse
wals, quickstep, tango, en de rumba, cha cha cha en jive (weet
je nog van vroeger?). Soms ook wat country en zo. 
De doelgroep omvat zowel beginners als gevorderden en 
zonder leeftijdsbegrenzing. Dansen is plezier voor twee, dus
voor paren. De samenstelling is uiteraard vrij: je kunt ook 
dansen met een ‘losse’ partner, bijvoorbeeld een familielid of
de buurvrouw. Als je zonder danspartner bent, kan er soms een
mouw aangepast worden. 

Dinsdagavond 6 oktober is gestart met een kennismaking, 
‘indraaien’ en de inschrijving, maar u kunt nog instromen.  Een
cursus omvat 25 lessen op dinsdagavonden, onder leiding van
een professional. Maar het sociale aspect (‘gezellig  dansen in

Dansen in Baambrugge

Baambrugge’) staat voorop.   Om het extra aantrekkelijk te
maken organiseren we ook ‘vrijdans-avonden’, een kerstdiner-
dansant en ‘afdansen’.

Voor meer informatie: 
Annelies Bakker, telefoon 0297-264105
Jan Popping, telefoon 0294-291234 of 06-54921530

Op zaterdag 7 november worden voor de laatste keer kunst-
werken te koop aangeboden die de voormalige gemeente 
Abcoude tussen 1956 en 1987 verkregen heeft via de BKR-
regeling.

Ook in 2010 is reeds een deel van de BKR-werken in het 
Viscentrum, verkocht. Dat waren de werken die niet uitgekozen
waren om een gemeentelijke kerncollectie te vormen. 
Die kerncollectie, sinds de gemeentelijke herindeling eigendom
van de gemeente De Ronde Venen, is sinds kort via de website
van stichting KuRVe (Kunstuitleen De Ronde Venen) te leen.
Onlangs heeft de Kunstuitleen Utrecht alle BKR-werken die 
indertijd door Abcoude waren afgestaan, vanwege inkrimping
moeten afstoten. Ook uit deze werken is nu een keuze gemaakt
waarmee de hoeveelheid uit te lenen werken zal worden uit-
gebreid. Een aantal van de niet uitgekozen werken komt nu te
koop.

Stichting KuRVe is, met een startsubsidie van de gemeente, op-
gericht in augustus 2014, met als doel de gemeentelijke kunst-
collectie onder de mensen te brengen. Zowel bedrijven en
instellingen als particulieren kunnen de werken tegen een 
vergoeding lenen voor maximaal een jaar achtereen. De 
werken staan opgeslagen bij Boedelbeheer aan de Hollandse
Kade 21, en kunnen als ze via de website zijn gereserveerd, op
afspraak daar worden afgehaald. 

De kunstwerken kunnen niet gekocht worden, ze zijn en blijven
eigendom van de gemeente. Zie ook: www.kurve.nl

Eenmalige verkoopexpositie BKR-kunst in Viscentrum

Op de website van KuRVe staan niet alleen werken die 
uitgeleend worden. Ook de kunstwerken in de openbare
ruimte zijn daarop te bekijken. Op dit moment zijn dat alleen
nog de beelden die in Abcoude staan, maar daaraan zullen alle
kunstwerken in de openbare ruimte van de voormalige 
gemeente De Ronde Venen worden toegevoegd.

Stichting KuRVe heeft er ook zorg voor gedragen dat het 
bronzen beeldje "De Eendjes" van Barbara de Clercq, dat voor-
heen in de sloot van het Van Voorthuijsenhof stond, en dat
enige tijd onvindbaar was, gerestaureerd werd en in 14 juli j.l.
herplaatst werd in de Molenkolk bij de Voordijk. Het houten
kunstwerk "Vogel en Zon", van Rinus Duin, oorspronkelijk 
bestemd voor de Nellesteinschool, en herplaatst aan de zij-
gevel van het voormalige gemeentehuis en daarna aan de 
oostgevel van de Piet Mondriaanschool, wordt binnenkort, 
na restauratie, weer bij de Piet Mondriaanschool opgehangen,
maar nu op een meer prominente plek.

De verkoopexpositie vindt 
plaats op: 

zaterdag 7 november van: 
12.00 tot 17.00 uur

adres Viscentrum: 
Molenweg 19 te Abcoude

http://www.kurve.nl
mailto:a.keja@stdb.nl
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en welzijnswerk over leefbaarheidszaken in uw gemeente. Dit
is prettig omdat we op die manier op de hoogte blijven van
waar iedereen mee bezig is en wat er speelt. 

Ton van der Straten
Als wijkagent ben ik de schakel tussen wijk en politieorganisa-
tie. Mijn werk speelt zich deels op straat af en deels achter de
schermen. Ik ben voor de bewoners een eerste aanspreekpunt
als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk.

Daarnaast onderhoud ik contact met partners zoals de 
gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt – en 
bewonersorganisaties. Want veiligheid is iets waar we met z’n
allen verantwoordelijk voor zijn.

Wijkgericht Werken - Wijkteam Baambrugge

Wilt u mij spreken? Bel dan 0900
8844 voor het maken van een 
afspraak. Heeft u met spoed 
politie nodig? Bel dan 112.

Leden van het Wijkteam Baam-
brugge zijn iedere eerste donder-
dag van de maand van 19.00 
tot 20.00 uur in de Vijf Bogen
aanwezig om het u makkelijk te
maken met hen contact op te
nemen. 

Per telefoon of email kan natuurlijk ook, zie voor de contact-
gegevens de achterpagina.

De Vereniging dorpsbelangen Baambrugge krijgt steeds meer
signalen dat automobilisten hun snelheid niet aanpassen aan
de smalle straten die ons dorp rijk is. 

Tijd voor actie vindt de Dorpsraad: de actie Stapvoets.
De eerste stap van deze actie is automo-
bilisten op ludieke wijze te vragen hun
snelheid aan te passen. Dit doen we
door op strategische plekken in het dorp
borden op te hangen met een pakkende
slogan die bestuurders vraagt stapvoets
te rijden.

Dorpsraad - Actie stapvoets

Hier hebben we uw hulp hard bij nodig. We zijn op zoek naar
3 gevatte, korte, duidelijke slogans die namens de Baambrug-
gers automobilisten vragen om het matigen van hun snelheid. 

Uw idee kunt u uiterlijk 30 november mailen naar: 
nieuwsbrief@dorpsbelangenbaambrugge.nl. 

De drie inzendingen die op de “verkeersborden” verschijnen,
worden beloond met een waardebon van € 50,- te besteden
bij een Baambrugse winkel of eetgelegenheid.

We kijken uit naar uw reacties!

Honden aan de lijn en hondenpoep opruimen

Honden zorgen behalve voor veel plezier soms ook voor erger-
nis. Dat laatste wordt met name veroorzaakt door hondenpoep
en honden die loslopen op plaatsen waar dat niet mag. Wie
een hond heeft, moet de hondenpoep zelf opruimen. 

Uitwerpselen horen niet thuis op de stoep, op kinderspeelplek-
ken, speelweiden en dergelijke. Neem daarom een zakje en/of
schepje mee als er toch een ‘ongelukje’ gebeurt zodat u het
kan opruimen. Dit kunt u daarna gewoon in de afvalbak of 

de grijze container voor
restafval deponeren. 
Kinderspeelplaatsen, zand-
bakken of speelweiden zijn
voor honden sowieso ver-
boden terrein.
Honden dienen binnen de
bebouwde kom altijd aan-

gelijnd te zijn. Enige uitzondering vormen de ‘uitrenveldjes’,
daar mag een hond los lopen. Buiten de bebouwde kom mag
een hond loslopen, maar let daarbij altijd goed op en zorg 
ervoor dat de hond niet onverwachts de weg oversteekt. In de
Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen 2014 staat
in de artikelen 2.57 en 2.58 beschreven welke regels gelden op
het gebied van aanlijnen en hondenpoep. De APV is vorig jaar
door de gemeenteraad vastgesteld.

Handhaving
De politie houdt toezicht op naleving van deze regels waarbij
uiteraard geldt dat de politie niet overal aanwezig kan zijn. 
Bij overlast wordt handhavend opgetreden en riskeert u een
boete. Wilt u misstanden onder de aandacht van de politie
brengen? Dan kunt u dat doen door te bellen naar T. 0900 88
44 of door een mail te sturen naar: 
derondevenen@utrecht.politie.nl.

Baambrugse IJsclub

De Baambrugse ijsbaan is een begrip. De schaatsvereniging 
opgericht in 1908 is wat leeftijd betreft een antieke club. Deze
antieke club fungeert nog steeds als de rode draad van het
dorp en de omgeving. Er is een bijzondere landijsbaan annex
skeelerbaan die een aantal dagen per jaar dienst doet 
als natuurijsbaan. Daarvoor moet het vriezen, en de verwach-
tingen daarop zijn groots dit jaar. Toch zit IJsclub Baambrugge
de rest van de tijd niet stil; achter de schermen is een organi-
satie van vrijwilligers het gehele jaar actief. Ze staan altijd in de
startbokken mocht het een klein graadje onder nul komen. Al
generaties weten ze dat ook dat de ijsclub de sociale cohesie
van het dorp versterkt. In Baambrugge leer je als kind meteen
schaatsen, dat hoort daar zo. 

De actieve leden van IJsclub Baambrugge, schaatsen wekelijks
op de Jaap Edenbaan in Amsterdam en hebben een leuke club
aan jonge en oude talenten die deels zijn ondergebracht in het

Team GOBAD. Dat talenten team is een samenwerking tussen
de ijsclubs uit Driemond (Gein en Omstreken), Baambrugge,
Abcoude en Diemen. 

Daarnaast is deze ijsclub ook zomers actief. Er wordt geskeelerd
op de skeelerbaan door de Baambrugse IJsclub maar ook door
tal van verenigingen uit de regio. Daarnaast is er aandacht voor
zomerse evenementen als de Dorpsloop en de Tijdritten langs
het Amsterdam-Rijnkanaal. Tot slot wordt er al enkele jaren in
de maand mei een top skate evenement gehouden waarbij de
landelijke toppers op de skates in Baambrugge aan de start
staan. Afgelopen jaar stonden op die manier plots de bekende
broertjes Mulder aan het vertrek in Baambrugge en wist een
van de twee de wedstrijd nog te winnen ook.  Kortom Als het
gaat vriezen houd de landijsbaan in Baambrugge in de gaten
of sluit u aan bij deze antieke club met een frisse uitstaling.
Meer info: ijsclubbaambrugge.nl.

“Wat vinden de bewoners er zelf van?” 

Dat vraagt de Dorpsraad zich regelmatig af. Om de belangen
van de bewoners zo goed mogelijk te behartigen moet de
Dorpsraad weten hoe u erover denkt. De leden van de Dorps-
raad lopen natuurlijk veel bewoners tegen het lijf en informe-
ren dan bij ze “wat ze ervan vinden”. Maar via email gaat dat
veel gemakkelijker en completer. 

Wat is uw mening?

Regelmatig verstuurt de Dorpsraad dan ook e-mails naar de 
bewoners om naar hun mening te vragen. Maar van lang niet
alle bewoners is het e-mailadres bekend bij de Dorpsraad. 

Wilt u ook een rol mee spelen bij de besluitvorming over het
dorp, zorg dan dat de Dorpsraad over uw email adres beschikt.
Stuur het naar secretaris@dorpsbelangenbaambrugge.nl,
onder vermelding van “mijn mening is”.

mailto:secretaris@dorpsbelangenbaambrugge.nl
http://www.ijsclubbaambrugge.nl
mailto:derondevenen@utrecht.politie.nl
mailto:nieuwsbrief@dorpsbelangenbaambrugge.nl
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In de gemeente zijn  verschillende wijkteams opge-
richt, waarin verschillende organisaties betrokken bij
het Wijkgericht Werken samenwerken. Het Wijkteam
Baambrugge bestaat uit de volgende personen:

Pieter Scholten
Met plezier stel ik me aan u voor als contactfunctio-
naris wijkgericht werken voor Abcoude, Baambrugge,

De Hoef en Vinkeveen.
Mijn naam is Pieter
Scholten, ik ben 60 jaar
en al een geruime tijd
als beleidsmedewerker
werkzaam voor de 
gemeente De Ronde
Venen. Eerst op het 
gebied van kunst en cul-
tuur en de afgelopen
jaren binnen het vak-

gebied recreatie en toerisme. Vanuit deze werkzaam-
heden heb ik veel ervaring opgedaan en een groot en
divers netwerk opgebouwd in de gemeente De Ronde
Venen en de regio. Iets wat me goed van pas komt in
mijn functie van contactfunctionaris.

Als contactfunctionaris ben ik de belangrijkste schakel
tussen het dorps-/wijkcomité, bewonersgroepen en
de gemeentelijke organisatie en ik zorg voor een
goede onderlinge verbinding. Behalve met deze 
organisaties onderhoud ik relaties met de 
professionele partners die actief zijn in de kernen,
zoals  Baambrugge.

Met Liesbeth Boswijk van stichting Tympaan–De Baat,
Ton van der Straten, de wijkagent en Tijs de Jong van
GroenWest vorm ik het wijkteam Baambrugge. Als
trekker van dit wijkteam ben ik een spin in het web
tussen de partijen en zorg ik dat het wijkteam goed
op de hoogte is van wat er in de kern of wijk speelt,
neemt deel aan wijkgesprekken en wijkschouwen,
zorg dat belangrijke informatie op de goede plek komt
en dat afspraken nagekomen worden. 

Samen met Liesbeth Boswijk, de opbouwwerker,
houd ik eens per maand spreekuur in Dorpshuis De
Vijf Bogen voor uw ideeën en initiatieven om de leef-
baarheid in Baambrugge te verbeteren. Op de eerste
donderdagavond in de maand tussen 19.00 en 20.00
uur. Komt u gerust eens langs om met Liesbeth en mij
kennis te maken. Daarnaast laat ik me door de Dorps-
raad informeren over zaken die spelen in Baambrugge
door aanwezig te zijn op vergaderingen van die raad.
En geef ik advies over actuele onderwerpen, zoals de

dorpsbrug, het honden-uitlaatveldje en groenad-
optie.

Liesbeth Boswijk
Vanaf 2013 ben ik werkzaam stichting Tympaan-
De Baat als opbouwwerker voor Abcoude/Baam-
brugge.
Wat is de rol van de opbouwwerker? Helaas is er
geen pasklaar antwoord op deze vraag te geven.
De opbouwwerker
moet zich  aan kun-
nen passen aan de
situatie die op dat
moment speelt. In
de praktijk is het on-
doenlijk om met alle
bewoners in overleg
te treden. Er ont-
staat daarom vaak
een wijk- of buurt-
comité (of, in het geval van Baambrugge, een
Dorpsraad) met wie overlegd wordt. Bewoners-
groepen ontstaan niet altijd vanzelf en weten niet
altijd direct hun weg te vinden. Als er nog geen
bewonersgroep is  kan de opbouwwerker helpen
om  een groep formeren. Verder kan een opbouw-
werker een groep adviseren over hoe je iets aan
kunt pakken, welke stappen je daarvoor het beste
kunt zetten en, indien noodzakelijk, welke andere
partij(en) je daarbij nodig hebt en hoe je er 
het beste mee in contact kunt treden en kunt 
samenwerken. Uitgangspunt daarbij zijn altijd de
wensen/problemen die onder de bewoners zelf
leven.

Tijs de Jong
Sinds mei van dit jaar
ben ik woonconsulent
bij GroenWest. Mijn
werkgebied is ge-
meente de Ronde
Venen. In Mijdrecht
en Vinkeveen zijn ook
collega woonconsu-
lenten van Groen-
West actief.
In de gemeente ben ik

verantwoordelijk voor het sociaal beheer in en
rond woningen van GroenWest. 
Hierbij kunt u denken aan vragen rond 
overlast maar ook het ondersteunen van initiatie-
ven van bewoners. 
Ik heb regelmatig overleg met gemeente, politie
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Contactfunctionaris Wijkgericht Werken
Pieter Scholten
0297-291754
p.scholten@derondevenen.nl

Wijkopbouwwerker Tympaan-De Baat
Liesbeth Boswijk
0294-284824
l.boswijk@stdb.nl

Woonconsulent Groen West
Tijs de Jong
088-0129000
info@groenwest.nl

Wijkagent Abcoude
0900-8844
Ton van der Straten
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
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Wijkgericht werken, dat doe je samen

Buurtwacht met smartphone halveert aantal inbraken

Belangrijke adressen

Wijkgericht Werken - Wijkteam Baambrugge

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

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.

Inbrekers mijden massaal buurten waar bewoners elkaar via
Whatsapp waarschuwen voor verdachte personen. In Tilburg
bijvoorbeeld, waar duizenden inwoners zijn aangesloten bij
een whatsapp-buurtwacht, leidt het tot een halvering van het
aantal inbraken.

De afname komt onder meer door het 'afschrikeffect'. Inbraken
worden vaak gepleegd door lokale inwoners. Als ze weten dat
er een whatsapp-groep actief is, haken ze af. Ook worden
buurtbewoners mogelijk alerter en zijn ze eerder geneigd om
de politie te bellen als ze iets verdachts zien. In de gemeente
de Ronde Venen zijn inmiddels diverse whatsapp groepjes. 
Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Pieter
Scholten.

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. Wilt u op de hoogte gehouden worden
van wat er speelt in Baambrugge? 

Op de hoogte blijven via de Dorpsraad van 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. 
De Dorpsraad wil ook (nog) niet-leden graag informeren. 
Stuur je email adres onder vermelding van “graag geïnfor-
meerd worden”.

mailto:secretaris@dorpsbelangenbaambrugge.nl
mailto:wijkgerichtwerken@derondevenen.nl
mailto:ton.van.der.straten@utrecht.politie.nl 
mailto:info@groenwest.nl
mailto:l.boswijk@stdb.nl
mailto:p.scholten@derondevenen.nl

