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Den Haag kiest:  

Abcoude / Baambrugge naar de Ronde Venen 

De vorming van één grote Vecht en Venen gemeente is definitief van de baan. Naar alle 

verwachting zullen de Tweede en Eerste Kamer zich binnenkort scharen achter het voorstel 

van de staatssecretaris van VROM, en komt de gemeente Abcoude (waaronder Baambrugge 

valt) bij de Ronde Venen. Loenen, Breukelen en Maarsen gaan samen op in een nieuw te 

vormen Vechtgemeente. 

 

Baambrugge ‘los’ van Abcoude  
Baambrugge wordt straks dus bestuurlijk gezien deel van de gemeente De Ronde Venen, en 

binnen de gemeente één van de dorpen.  Eén van de locale leefgemeenschappen (gelijk aan 

een wijk) met een eigen identiteit en stem, of noem het één van de Kleine Kernen. 

Mogelijkheden en beperkingen inzake voorzieningen voor onze gemeenschap heeft 

Baambrugge direct met B&W van de vergrote gemeente De Ronde Venen te bespreken. Net 

als de andere kernen binnen de Ronde Venen zullen wij moeten knokken voor datgene wat 

wij voor ons dorp willen bereiken. 

Ook Abcoude is straks één van de buurdorpen of wijken binnen de totale gemeente. Wij zijn 

dus niet meer gebonden aan, of afhankelijk van Abcoude. Wij kunnen – op specifieke 

onderwerpen – natuurlijk wel met Abcoude samen optrekken. Op andere punten kan er een 

verschil van belangen zijn en kan Baambrugge afzonderlijk acteren. 

 

Ronde Venen of toch liever Vechtgemeente? 
Zou een aansluiting bij Loenen, Breukelen en Maarssen beter zijn voor Baambrugge? Het ligt 

er maar aan wie je daarover spreekt, maar van breed gedragen voorkeuren lijkt geen sprake. In 

Baambrugge hebben wij in het afgelopen jaar geen sterke geluiden gehoord dat er naar 

aansluiting met Loenen gestreefd moet worden. Ook niet binnen het bestuur van de 

Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge.  

De gemeente Abcoude trekt al veel samen op met De Ronde Venen. Men weet daardoor veel 

meer van elkaar dan de Vechtgemeenten van Baambrugge weten. Bovendien is de Ronde 

Venen een bestaande gemeente die haar zaken bestuurlijk en financieel goed op orde heeft. 

Dat betekent dat we in de fase van voorbereiding tot herindeling niet alles zélf hoeven te 

doen, maar kunnen profiteren van de ervaring die aanwezig is. In geval van aansluiting bij de 

Vechtgemeente zou er aan voorbereiding heel veel op de eigen schouders van de 

gemeenschap komen te liggen, wat het proces er niet eenvoudiger op zou maken. De 

Dorpsraad denkt dat onze kansen bij De Ronde Venen niet slechter zijn dan die bij de nieuwe 

Vechtgemeente. Als er echter een ruim aantal Baambruggers is dat hierover nu heel anders 

denkt, dan wil de Dorpsraad dat graag horen. 
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Hoe nu verder..... 
 

Uitgaande van een positief besluit in Den Haag, zal Baambrugge vanaf 2011 rapporteren aan 

het nieuwe gemeentebestuur in Mijdrecht. Daar moeten wij Baambrugge dan presenteren. 

Daar brengen wij vanaf 2011 ons belastinggeld heen en bedingen wij onze voorzieningen.  

Voor de Dorpsraad is zo’n situatie ook nieuw en onbekend. Wij zullen nu al beginnen om ons 

op een nieuwe werkelijkheid voor te bereiden. Wij willen graag  leren van dorpen die dit 

proces al hebben doorlopen, zoals bijvoorbeeld Amstelhoek. Dat dorp is al in de situatie dat 

zij als wijk gezien wordt in de gemeente De Ronde Venen en ook daar moet men vechten 

voor de gewenste voorzieningen. Voor de formele contacten en het lobbywerk kunnen wij ons 

al warm draaien. Dit gaat dan lopen naast het voortgaande overleg met het huidige bestuur 

van Abcoude. 

In de praktijk moeten wij als Baambrugge zelf kiezen welke accenten wij moeten aanbrengen 

en welke voorzieningen wij bij het bestuur van de nieuwe gemeente zeker moeten stellen. 

Natuurlijk moeten toezeggingen die reeds aan ons dorp gedaan zijn, nagekomen worden. Een 

voorbeeld hierin is de huur van het clubhuis door de IJsclub en het onderhoud door de 

gemeente van het terrein rondom de ijsbaan. Ook zijn de schriftelijke gedane toezeggingen 

voor de vernieuwing van het Dorpshuis bindend. In dit laatste geval zal Baambrugge echter 

om een betere financiële ondersteuning vragen. Temeer om dat dit nodig is voor een grotere 

zekerstelling van de totale financiering.  De Dorpsraad zal zich in de komende maanden gaan 

inwerken in de nieuw ontstane situatie. In dit proces vragen en rekenen wij ook nadrukkelijk 

op de inbreng van de leden en ander edorpsgenoten 

 

Nieuwsbrief via e-mail 

Het bestuur streeft ernaar om meer gebruik te maken van digitale informatie-voorziening aan 

de leden. Als bestuur zijn wij dan beter in staat om gemakkelijk en snel te communiceren met 

de leden van de vereniging. Tevens kunnen wij dan als service de nieuwsbrief digitaal aan 

leden toesturen. Wij hebben hiervoor echter wel uw e-mail adres nodig en verzoeken u dan 

ook eenmalig een mailbericht met uw naam en adres te sturen naar 

nieuwsbrief@dorpsbelangenbaambrugge.nl.  Uiteraard is de nieuwsbrief ook op de website 

(www.dorpsbelangenbaambrugge.nl) te lezen. 

 
Overigens kunt u altijd via email uw lidmaatschap aanvullen of opzeggen en uw gegevens 

wijzigen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan communicatie met u 

vanuit Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge.  

Wij blijven u graag van relevante informatie voorzien en hopen u daarom als abonnee van de 

digitale nieuwsbrief te kunnen verwelkomen.  

Mocht u over het bovenstaande vragen hebben mailt u ons dan op 

info@dorpsbelangenbaambrugge.nl, of bel ons op 0294-293356. 

 

 

Noteer alvast in uw agenda: 

Algemene LedenVergadering 2010 

op woensdag avond 17 Februari 
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