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Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge
Website: www.dorpsbelangenbaambrugge.nl; email: info@dorpsbelangenbaambrugge.nl

De dorpsraad informeert….
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge. Met deze nieuwsbrief wil de
dorpsraad de inwoners van Baambrugge informeren over (nieuwe) ontwikkelingen rondom de verschillende
thema’s binnen onze vereniging. De dorpsraad nodigt iedereen uit om met zijn of haar vragen, opmerkingen of
ideeën te komen. Want de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge, dat bent u! De dorpsraad kan niet zonder
actief meedenken van de lokale burgers. Mocht u affiniteit hebben met een van de negen thema’s (kleine kernen
beleid; landschap en natuur; winkelbestand en bedrijvigheid; sport en welzijn; wonen en bouwen;
verkeersveiligheid; dorpshuis) en willen meedenken in een van de commissies, neem dan contact op met de
dorpsraad via de website, of schiet een van de bestuursleden aan. De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de
website (www.dorpsbelangenbaambrugge.nl).

Van de Voorzitter
De Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge kan de balans opmaken van het eerste volle jaar Na de grote
aandacht tijdens de startfase, waren wij het afgelopen jaar wat minder in beeld. Er moest gewoon gewerkt
worden. Dan werken in dit jaar was het afstemmen van wat er echt gebeuren moet en vooral hoe. Daarin bleken
ook de contacten met de gemeente belangrijk. Wij hebben nu een beter beeld wat de ruimte is waarin de
dorpsraad de zaken aan kan pakken. Dat geld met name voor Bouwen en Wonen, onze steun voor een nieuw
Dorpshuis en Natuur en Landschap. Maar zeker ook op andere terreinen hebben wij beter geleerd wat en hoe wij
de zaken aan moeten pakken.
De gemeente Abcoude heeft de Dorpsraad verwelkomd maar moet natuurlijk ook ervaren hoe wij tot de beste
samenwerking kunnen komen. Als leidraad daarvoor wordt een officieel Convenant opgesteld. Maar zeker zo
belangrijk is wat wij ermee bereiken. Voor een deel ziet u onze tussenresultaten in deze nieuwsbrief. Wij
nodigen u van harte uit om de rest ook te horen, op onze ledenvergadering op 8 april. Dan kunt u ook meepraten.

Baambrugge feliciteert Troefmarkt de Wilt !
Voor de leefbaarheid van een dorp zijn de locale voorzieningen van cruciaal belang. Met name de mogelijkheid
om in het eigen dorp lopend of op de fiets de dagelijkse boodschappen te kunnen doen is heel belangrijk.
Tien jaar geleden sloot in Baambrugge de plaatselijk kruidenierszaak Attent de deuren en dreigde Baambrugge
hetzelfde lot beschoren als naburige gemeente Loenersloot: wel ‘buiten’ woongenot, maar zonder middenstand.
Maar gelukkig zagen Ger en Henk van der Wilt mogelijkheden om de zaak nieuw leven in te blazen, en dat is
gelukt: met een uitgebreid assortiment en bovenal een niet aflatende klantvriendelijkheid weten zij een grote
schare Baambruggers aan zich te binden. Inmiddels bestaat Troefmarkt van der Wilt 10 jaar. Het bestuur van de
Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge wil Ger en Henk van harte feliciteren met dit tienjarig jubileum.
Baambruggers, vier deze mijlpaal en KOOP LOKAAL.

Actieweek Verkeersveiligheid
De verkeersouders van de Ichthus School (Joyce Nieuwenhuis, Elsbeth van Dam, Charlotte Dorrepaal en Ruud
Bugter) hebben zitting genomen in de verkeersveiligheidscommissie binnen de Vereniging Dorpsbelangen. Het
streven van deze commissie is glashelder: het wezenlijk verbeteren van de verkeersveiligheid in ons dorp. Dat
blijkt helaas geen gemakkelijke opgave.. Een belangrijk punt van aandacht (en zorg) is de noodzakelijk
herinrichting van de 30 km zone. Gesteund door een door Veilig Verkeer Nederland toegewezen
verkeersveiligheidsconsulent is de verkeersveiligheidscommissie er in geslaagd de herinrichting weer hoog op de
agenda van B&W te krijgen; in het najaar van 2009 (bij de afronding van Baambrugge-Oost) zal de herinrichting
plaatsvinden! De commissie zal B&W daarbij adviseren.

Een ander initiatief is de actieweek “SAFE UP STREET“ die in de week na Pasen (14 april) zal plaatsvinden.
Het gaat om educatie en gedragsverandering in het verkeer; voor schoolgaande kinderen maar vooral ook de
andere verkeersdeelnemers in ons dorp.. Het is verder de bedoeling dat de bestaande knelpunten (in de routes
naar school) zullen worden opgelost, zodat onze kinderen in de nabije toekomst veiliger naar school kunnen
lopen en fietsen. Burgemeester Streng (portefeuillehouder verkeersveiligheid) zal het felbegeerde Utrechts
Verkeersveiligheids Label aan de Ichthus uitreiken; met het UVL-label verwerft de Ichthus (overigens als eerste
school in Abcoude) het recht op verkeersveilige routes naar school.

Het Dorpshuis
U weet het allemaal. In 2007, en op vraag van de gemeente, gaf Baambrugge aan dat een van de grote wensen is
EEN GOED VERNIEUWD DORPSHUIS. Voor nu en voor de komende 35 jaar. De gemeente ondersteunt het
plan maar vraagt ons de (ver)nieuwbouw samen met Westhoek Wonen te realiseren. Een dorpshuis met 8
appartementen er op. En laat de gymzaal maar voor wat hij is – voor 35 jaar? De Stichting Dorpshuis
Baambrugge denkt daar duidelijk anders over. Er is een goed plan voor alleen het Dorpshuis, de Sportzaal en de
Kinderopvang. Dus geen woningen er op. Dat is bij de gemeente ingediend en wordt nu ondersteund door de
portefeuillehouder Jobke Vonk. Echter, het college geeft haar toestemming nog niet. “Te duur voor de
gemeente”. Ja wij vragen een subsidie, € 500.000,- (500k). Maar € 200k is al gereserveerd voor groot onderhoud
en een nieuw dak. Ook heeft de gemeente gelden verkregen uit Baambrugge Oost en de gemeentewerf aan de
Rijksstraatweg. Dat kan goeddeels weer in Baambrugge geïnvesteerd moet worden. Maar in de eerste plaats, een
subsidie van € 500k is helemaal niet zo veel voor de komende 35 jaar. Zeker niet als men bedenkt dat de meeste
zo niet alle vergelijkbare dorpshuizen in de provincie Utrecht in het geheel door de gemeenten zijn gefinancierd.
Baambrugge wil het zelf oppakken – vernieuwbouw in eigen beheer. Naast nog andere subsidies brengt
Baambrugge ook zelf geld in en vooral, zij wil zelf meewerken. Dat gebeurt elders ook en het is een belangrijke
component van waar het echt om gaat – sociale verbondenheid.
De Stichting gaat daarom door met haar plannen en krijgt daarin de volledige steun van de Dorpsraad, de
sportvereniging BEO en veel andere vertegenwoordigers van ons dorp. Wij begrijpen dat niet aan alles in één
keer gehoor gegeven kan worden. Maar een vernieuwd Dorpshuis/Sportzaal voor € 500.000,-, gemeente, waar
krijg je dat zo goedkoop? En nogmaals, het is voor de komende 35 jaar, de kern van Baambrugge.

Groen en Landschap rondom Baambrugge
De identiteit van Baambrugge als kleine kern wordt gevormd door haar huidige bewoners en bebouwing, maar
evenzeer door het feit dat onze kern omringd wordt door een fraaie landelijke omgeving met agrarische
elementen en mooie natuur. Een fraaie omgeving zal plannenmakers weerhouden om grote projecten te plannen
in de buurt van Baambrugge.
Wij wonen onder de rook van Amsterdam en ons groene gebied is een van de laatste plekken in de buurt van
Groot-Amsterdam waar deze stedelingen kunnen fietsen en anderszins recreëren. Onze groene weilanden,
bomenrijen, doorkijkjes, mysterieuze bosjes en watertjes in de verte, dierenleven, bloemrijke bermen, historische
gebouwen en forten, en een donkere nacht zijn belangrijke elementen die ons gebied aantrekkelijk maken. Groen
is ook gezonder, zie onderstaand stukje uit Medisch Contact.
Er zijn een aantal zaken waarmee de kwaliteit van het ons omringende landschap verbeterd kan worden; hier
zetten RO Schlingemann, T van Bodegraven en J van Schaick van de Dorpsraad zich voor in.
1-de snelweg, met fijnstof, geluidshinder en lichthinder ‘s avonds.
Er zijn voor de nieuwe A2 lantaarnpalen beloofd die minder onze richting uit schijnen. Het wordt ook verwacht
dat de geluidshinder zal afnemen met de verbreding, maar de auto’s zullen zichtbaar blijven. Bewoners, de
Dorpsraad en gemeente maken zich op dit moment sterk voor een aantal bosstroken langs de A2 die hopelijk het
beeld van de snelweg zullen breken en fijnstof en geluidshinder zullen verminderen.
2-In de polders rond Baambrugge zijn geen paden voor wandelaars en fietsers.
Rond Baambrugge zijn misschien mogelijkheden voor wandelroutes, maar garanties en vergoedingen voor de
betrokken landeigenaren zijn vereist. De Dorpsraad wil graag bemiddelen bij het ontwikkelen van nieuwe
recreatiemogelijkheden.
3-Bouwprojecten en moderne agrarische bouwwerken,
Bij bouw van schuren of gemeentelijke projecten kan getracht worden deze met groen beter in het landschap in
te passen. Zowel voor de aanleg als het onderhoud van hagen, bomenrijen, bosjes, poelen en andere kleine
landschapselementen, zijn subsidiemogelijkheden. Deze werkzaamheden hebben ook een economische waarde
voor ondernemers van Baambrugge.

De Dorpsraad heeft de Gemeente gevraagd om de nieuwbouw wijk Baambrugge-Oost beter in te passen in het
omringende landschap en de geplande waterpartij natuurvriendelijker uit te voeren.
4-Landschapsbeleid van de gemeente Abcoude.
Na inspraak van de Dorpsraad heeft de Gemeenteraad ingestemd met het ontwikkelen van een Landschapsvisie
voor een gedeelte van de omgeving van Baambrugge. Ook praat de Dorpsraad mee over het nieuwe
Bestemmingsplan buitengebied dat de Gemeente Abcoude nog wil realiseren voor 2010.
Voor al deze zaken is een Commissie Groen en Landschap nodig. Wilt u zich hiervoor aanmelden stuur dan een
e-mail naar r.schlingemann@amc.uva.nl
Medisch Contact februari 2009:
Groene leefomgeving goed voor gezondheid
Bron(nen): NIVEL
Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Dat niet alleen: ze zíjn ook gezonder, want ze bezoeken minder
vaak de huisarts voor bijvoorbeeld depressie, diabetes, COPD en duizeligheid. Vooral mensen met een lagere sociaaleconomische status, kinderen en ouderen hebben profijt van meer groen in de woonomgeving, volgens NIVEL-onderzoeker
Jolanda Maas die op 20 februari aan de Universiteit Utrecht promoveert op onderzoek naar ‘Vitamine G’. We denken niet alleen
dat een groene woonomgeving gezond is, het ís ook zo, blijkt uit het promotieonderzoek van Jolanda Maas. “Dit komt doordat
mensen die meer tijd doorbrengen in een groene woonomgeving sneller herstellen van stress”, verduidelijkt ze. “Ziekte of het
overlijden van een naaste hebben bijvoorbeeld bij mensen die ‘groen’ wonen minder effect op hun gezondheid.

Algemene Leden Vergadering op 8 april 2009, dorpshuis ‘ de Vijf Bogen’ vanaf
19:45 uur
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