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Het is druk geweest in de afgelopen weken. Nadat eerst Waternet een presentatie heeft
gegeven van hun plannen voor de inrichting van een waterberging bij het spoor naast het
tunneltje van het Achtervlietpad naar de Indijkweg, volgde vorige week een
informatieavond over het herinrichtingsplannen van de gemeente, die moeten bijdragen
aan het verduidelijken van het 30-kilometerkarakter van de Rijksstraatweg, aan verlaging
van de snelheid van het autoverkeer en aan verhoging van de veiligheid van de langzame
verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Op woensdag 3 maart volgt dan de
Algemene Ledenvergadering, waarvoor u al de uitnodiging hebt gezien, of hebt mogen
ontvangen.
In deze Nieuwsbrief leest u een en ander over de genoemde avonden en over
onderwerpen, die ook tijdens de ALV de revue zullen passeren.
In de periode tussen de uitnodiging voor de ALV en deze Nieuwsbrief is er een
verandering opgetreden in de kandidaten, die de Dorpsraad heeft voorgedragen als
vervangers van aftredende bestuursleden. Renee Moerman en Paul Boontje treden af en
naast twee kandidaten voor vervanging, was er een kandidaat gevonden voor vervulling
van de laatste vacature in het bestuur. Echter, tot onze spijt heeft Ivo Bruns aangegeven
dat hij zijn kandidatuur niet wil voortzetten. Hij ziet op de korte termijn raakvlakken
ontstaan tussen zijn zakelijke belangen en thema’s die de Dorpsraad voor onze
gemeenschap onder de aandacht heeft. Omdat Ivo er belang aan hecht om elke
mogelijke vermenging van belangen te voorkomen, heeft hij besloten zijn kandidatuur
voorlopig in te trekken. Met spijt respecteren wij Ivo’s keuze. Het bestuur heeft derhalve
nog steeds een plek vacant. Wij doen ons best om op de korte termijn andere kandidaten
te vinden. Vanwege de aard van de thema’s en de bestuurssamenstelling gaat de
voorkeur uit naar een vrouw.
Tijdens de ALV zal u met een terug- en vooruitblik geinformeerd worden over de gang van
zaken rond de andere thema’s van de Dorpsraad. De leden hebben aan het bestuur een
accoord gegeven om in lijn met de doelstellingen van de Vereniging op de verschillende
thema’s te acteren. Het bestuur zal zich aan de leden van de Vereniging dan ook
verantwoorden over de wijze waarop in het afgelopen jaar als Dorpsraad is gehandeld.
Het zal u tenslotte niet ontgaan zijn dat we de ledenadministratie eindelijk hebben kunnen
aanvullen met email-adressen, waardoor uitnodigingen en ook deze Nieuwsbrief digitaal
verzonden kan worden. Dat is een flinke stap vooruit. De administratie is nog niet volledig,
maar we zijn een eind op weg. Het wordt nu ook mogelijk om via de mail de leden te
benaderen voor hun mening en visie op verschillende aangelegenheden, waarmee wij als
Dorpsraad met een nog steviger draagvlak kunnen acteren.
Mocht u de Nieuwsbrief nog niet via de mail ontvangen, meldt u dit dan. Dat kan bij een
van de bestuursleden, of via de internetsite van de Vereniging Dorpsbelangen
Baambrugge.
Tot 3 maart, Adriaan Bouwdewijn
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RIJKSSTRAATWEG BAAMBRUGGE VEILIGER
Dorpsbewoners doen
suggesties ter
verbetering van
herinrichtingsplannen
Rijksstraatweg

De Rijksstraatweg in Baambrugge gaat op de schop. Op verschillende plekken wordt de
weg aangepakt om de verkeersveiligheid te vergroten. Uit snelheidsmetingen blijkt dat de
meerderheid van de automobilisten op de Rijksstraatweg binnen de bebouwde kom te hard
rijdt. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is dat het uiterlijk van de weg ìn het dorp te
weinig verschilt van de doorgaande weg buiten het dorp. Daardoor wordt de noodzaak om
snelheid te verminderen door automobilisten niet sterk genoeg gevoeld.
Om dit gevoel sterker te maken gaat de weg er binnen het dorp anders uitzien. Zo komen
er op het stuk weg binnen de bebouwde kom vijf wegversmallingen, komen er op
gelijkwaardige kruisingen gele vlakken, verdwijnen de rode fietsstroken, krijgt verkeer van
rechts vrijwel altijd voorrang, en wordt het begin van de bebouwde kom, komende uit
Abcoude, eerder gemarkeerd. Ook komt er andere straatverlichting, met ledlampen.
De Commissie Verkeersveiligheid van Baambrugge heeft voor de totstandkoming van het
plan intensief met de gemeente samengewerkt. De gemeente heeft een verkeersonderzoeksbureau naar de situatie laten kijken, en ook Veilig Verkeer Nederland heeft
advies uitgebracht.
Kritiek. De mensen die aan de Rijksstraatweg wonen en andere belangstellenden zijn op
10 februari op een voorlichtingsbijeenkomst in het Dorpshuis geïnformeerd over de
plannen. Daar werden veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Zo werd er
verontwaardigd gereageerd op het verdwijnen van het zebrapad voor garage Petrogas, en
op het verdwijnen van de 'chicane' voor de Punt. Ook werden er nog aanvullende wensen
geuit, zoals een extra stoep bij de Punt en het planten van extra bomen.
De gemeente heeft toegezegd nog eens goed naar alle vragen en punten van kritiek te
kijken en zo nodig de plannen bij te stellen. Als daarna het college van B & W instemt met
de plannen, zullen de werkzaamheden zo snel mogelijk beginnen. Wanneer de
herinrichting van de Rijksstraatweg klaar is, zal opnieuw bekeken worden of met de
maatregelen het gewenste effect bereikt wordt. De plannen en tekeningen zijn te bekijken
op de website van de gemeente Abcoude (vanaf ongeveer 20 februari).
Heeft u nog andere suggesties om de verkeersveiligheid in Baambrugge te verhogen?
Spreek dan één van de leden van de verkeerscommissie aan: Joyce van Vessem,
Charlotte Dorrepaal, Ruud Bugter of Heleen Ekker.

De vereniging is er voor haar leden
Kom daarom naar de
Algemene LedenVergadering 2010
op woensdag avond 3 Maart!
Zaal open half 8, aanvang 8 uur
voor agenda, zie (www.dorpsbelangenbaambrugge.nl)

Nieuwsbrief Dorpsraad jaargang 2, nr 1

Nieuws van thema groen
1)A2 verbreding en geluidswal: geluidshinder en landschappelijke effecten
Geluidshinder A2 voor
Baambrugge

De A2 verbreding geeft veranderingen in onze woonomgeving. Er is angst voor een
toename van de geluidshinder en er zijn bezwaren tegen het nieuwe beeld met een lange
witte geluidswal. Op initiatief van bewoners van Loenersloot praat de Gemeente Loenen
met RWS om de situatie te verbeteren, o.m. door de aanleg van een aarden middenberm.
Dit zal deels op kosten van de Gemeenten Loenen, Abcoude en Breukelen moeten
gebeuren.
De Gemeente Abcoude is al langer in gesprek met RWS en grondeigenaren om een
aantal stroken met struiken en bomen te realiseren langs de A2, het project ‘Bomen voor
Baambrugge’. Niet alle grondeigenaren zijn bereid hier grond voor af te staan, en er moet
ook rekening worden gehouden met de aanwijzing van ons gebied als Nationaal
Snelwegpanorama.
2)Waterpeil en meer groen bij Baambrugge-Oost.
Nu het nieuwbouwproject Baambrugge-Oost is opgeleverd gaan er stemmen op voor een
betere groene inpassing in het landschap van de hoge bebouwing door het aanplanten
van meer bomen en struiken. Ook leeft de wens voor een natuurlijker aanzicht van de
waterwegen en waterpartij, o.a. door het waterpeil te verhogen.
3)Terrein voor Waterberging in de polder Baambrugge-Oost
Het waterschap is van plan het waterbergingsterrein in de polder Baambrugge Oost uit te
breiden tot 11 hectare, en het gebied op een natuurvriendelijke manier in te richten. Er
werd in januari een informatieavond georganiseerd in het Dorpshuis waar ook de
mogelijkheden van wandelen in het nieuwe terrein en een mogelijk ‘rondje Baambrugge’
ter sprake kwamen.
De Dorpsraad praat mee met deze initiatieven of wil hierover in gesprek gaan met de
Gemeente, maar wil graag weten hoe de Baambruggers denken over deze zaken, om tot
de beste belangenbehartiging voor het dorp te komen.

Email en website
Dorpsraad zoekt
intensiever contact met
haar leden

Zoals al eerder vermeld, wil de dorpsraad in het contact met haar leden in toenemende
mate gebruik maken van email verkeer. Ook streven wij ernaar om de website van de
vereniging een belangrijke rol te laten spelen in de informatievoorziening naar de leden.
Belangrijke stukken en correspondentie van/naar de gemeente worden op de website
geplaatst, zodat u op de hoogte blijft van ontwikkelingen op bepaalde thema’s. Tevens
hopen wij in de toekomst via email en website sneller en beter uw mening te kunnen peilen
over kwesties die in ons dorp spelen. Maar de leden kunnen via de website ook hun
suggestie of mening laten weten aan de dorpsraad (via een email naar
info@dorpsbelangenbaambrugge.nl).
Heeft u uw email adres nog niet doorgegeven? Doe dit dan alsnog en stuur uw email adres
naar nieuwsbrief@dorpsbelangenbaambrugge.nl.
Tot slot, niettegenstaande alle electronische gemakken streven wij als dorpsraad er
natuurlijk ook naar om via persoonlijk contact voor u bereikbaar te zijn. Schroom vooral niet
om een van de leden van de dorpsraad te benaderen indien gewenst.
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Sterk plan voor vernieuwing Dorpshuis
Vernieuwd plan
voor verbouwing
Dorpshuis wordt
op ALV
gepresenteerd

Wij schrijven februari 2010, bijna 3 jaar nadat B&W aan de Baambruggers vroeg “wat zijn
de prioriteiten binnen jullie dorp”. Baambrugge heeft daar antwoord op gegeven: behoud
van winkels en een verbetering van het Dorpshuis – met kinderopvang erbij, centraal in het
dorp, dus op de bestaande plek. Na 3 studies van de gemeente en een duidelijk antwoord
van Baambrugge is het scenario nu bekend: een plan voor een sterk verbeterd dorpshuis
met sportzaal en ruimte voor kinderopvang. Geen woningen op het dorpshuis en daarmee
ook geen “uitverkoop” aan Westhoek Wonen. Alleen, na die opstelling – ook onderschreven
door de gemeente -, konden wij nog nauwelijks verder. Gemeente gaf slechts € 256.000,subsidie, waar wij het dubbele vroegen. Daarmee was ook per december 2009 de subsidie
van de Provincie van de baan – “onvoldoende steun van de gemeente”.
Maar met het streven naar een optimaal gebouw kregen wij de suggestie om de huidige
gymzaal om te zetten naar een nieuwe grote zaal/foyer. Daardoor werd de toegankelijkheid
en openheid van het dorpshuis veel beter. Met deze oplossing hoefde er ook minder
verbouwd te worden en kunnen de kosten duidelijk omlaag. In het nieuwe plan kan er ook
in fasen gebouwd worden waardoor de functionaliteit tijdens de bouw voor een groot deel
behouden blijft. Kortom er zijn nieuwe kansen voor de vernieuwbouw. De verbeterde
plannen worden in het kort op de ALV van de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge
besproken. In een volgende vergadering van de Stichting Dorpshuis Baambrugge wordt
een bredere uitleg van de plannen gegeven. De datum voor die vergadering wordt door de
stichting nog aangegeven.

Waterberging met natuur- en wandelgebied
De Groencommissie organiseerde op 20 januari een informatieavond met het Waterschap
Dorpsgenoten doen AGV (uitvoerende organisatie is Waternet), over uitbreiding van de waterberging met
suggesties voor natuur/wandelgebied, op weiland dat nu nog braak ligt aan de zuidkant van het
inrichting natuur- en bergingsgebied aan het Achtervlietpad.
wandelgebied
Dit project heeft als doel om de buffercapaciteit van de berging te vergroten, wat meer
zekerheid geeft van droge voeten. Prorail stelt het braakliggend weiland voor waterberging
beschikbaar, onder voorwaarde dat Waternet de herplantplicht van bomen overneemt. De
landschapsarchitect wil het gebied indelen met in het noordelijke deel een lage
bomenbeplanting, in het middelste deel griendhout percelen, en in de zuidelijkste kant een
weilandachtig plas-dras gebied. Zo ontstaat er een geleidelijke overgang van de bestaande
bomenpartij naar weiland en een combinatie met recreatieve mogelijkheden. Er is naast
waterberging ruimte voor een wandelpad langs de westkant, dat dwars door de
verschillende delen weer teruggaat, zodat er een rondje gelopen kan worden.
Het plan werd met posters gepresenteerd. Na de pauze was er mogelijkheid om te
reageren. Naar voren kwam o.m.: een recreatiestrandje, hondenzwemplek, hindernisbaan
van houtelementen, wel/geen hondenuitlaatplaats, een wandelpad met aansluiting naar de
Rijksstraatweg incl. verbeteren van wandelmogelijkheid van brug naar begraafplaats voor
een rondje Baambrugge, een breder en hoger dijkje voor een steviger wandelpad.
Honden kunnen gedeeltelijk vrij lopen ( uitlaatgebied van 1,1 ha groot ) en het bruggetje
naar de begraafplaats kan meer naar het zuiden. Er was zorg over mogelijk uitzichtverlies
door de boomgroei. Waternet gaat de boomgroei laag houden en om de zoveel jaar het
griendhout kappen. Voorgesteld werd om het terrein ook te laten beweiden door schapen
van agrariers uit de omgeving. Waternet zal deze ideeen meenemen in het beheerplan en
gaat nu kijken hoe aan de andere ideeen invulling gegeven kan worden. Het is de bedoeling
om het plan in uitvoering te brengen vanaf herfst 2010.
Na een gezellige discussie en een kop koffie of thee werd de avond om 22.30 afgesloten .
Alle mensen van Waternet (5) en bezoekers (35) bedankt voor de inzet.

