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Algemeen
Laten we deze Nieuwsbrief van de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge beginnen met u namens het bestuur
– de dorpsraad-- het allerbeste toe te wensen voor 2012, in goede gezondheid en harmonie.
Het begin van een nieuw jaar kent vele goede voornemens. Deze nieuwsbrief is het resultaat van zo’n goed
voornemen. Gedurende het afgelopen jaar zijn er slechts twee nieuwsbrieven bij u in de (email) brievenbus
beland. Dat had zijn redenen, maar dat was niet onze bedoeling. We zijn achtergebleven op onze taak om u
actueel geïnformeerd te houden over hoe wij als gemeenschap eraan werken om belangen van onze kleine
kern aan de orde te hebben binnen de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Een excuus aan u, dorpsgenoten en
leden van de vereniging is dan ook op zijn plaats.
Wij verzekeren u van beterschap. Vorm en inhoud geven aan onze positie als schakel tussen gemeenschap,
gemeente en Raad wordt immers steeds belangrijker, daar draait het voor de Dorpsraad om. Wijk/kerngericht
werken staat centraal in het beleid van de gemeente. Wij hebben samen belang bij betrokkenheid in de kleine
kern en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. De gemeente geeft daar ruimte aan, binnen de kaders van
het beleid en heeft grote behoefte aan een open tweerichtingsverkeer in de communicatie met de kernen.
Gedurende de afgelopen maanden hebben we veel geïnvesteerd in aansluiting krijgen met dit beleid. We
hebben nu periodiek goede afstemming met de andere wijk- en buurtcomités binnen de Ronde Venen en zo
kunnen we ervaringen en belangen delen. Binnenkort delen deze raden, wijk- en buurtcomités hun ervaringen,
tips en valkuilen op het gebied van de communicatie binnen de gemeenschap. Daar kunnen wij vast veel van
leren……
Verder heeft -meer nog dan in voorgaande jaren- de Dorpsraad veel tijd en energie gestoken in het
ondersteunen van de planvorming voor behoud van de zo belangrijke gemeenschapsfunctie van ons Dorpshuis.
Meerdere bestuursleden hebben hun ervaringen en expertise ingezet. Gedurende de ALV van maart 2011
zegde Teo Kuijl als voorzitter van Stichting Dorpshuis u toe dat er samen met de Dorpsraad voorlichtingsbijeenkomsten zouden worden georganiseerd over de voortgang van de plannen. Helaas is onze Teo ons veel te
vroeg en onverwachts ontvallen. Wij hebben als gemeenschap een grote behartiger van onze dorpsbelangen
verloren. Met Hylke de Cock als voorzitter hebben stichtingsbestuur en bestuursleden van de Dorpsraad de
voorliggende plannen afgerond, afgestemd met de gemeente en gepresenteerd.
In de nieuwe gemeente staat de visie op de toekomst van een gemeente met meerdere kleine kernen stevig op
de agenda, naast uiteraard de perikelen van de financiële dekking. In het traject richting een deel-structuurvisie
voor Baambrugge zijn wij van plan om als gemeenschap zelf initiatief te nemen. De eerste bewonersavond
organiseren wij op donderdag 25 januari. U leest hierover in deze nieuwsbrief. Daarnaast zijn de inrichting
langs de A2, de inrichting van het waterbergingsgebied langs het spoor en het dijkonderhoud langs de Angstel
onderwerpen in deze nieuwsbrief. Zo bent u geïnformeerd over de actuele thema’s die onze kleine kern binnen
de gemeente DRV aangaan en raken.
In maart zal de Algemene Ledenvergadering van de vereniging worden georganiseerd. U wordt hierover nog
nader geïnformeerd. Vooruitlopend hierop delen wij u vast mede dat conform de statuten zowel Tim van
Bodegraven (penningmeester) als ondergetekende aftredend bestuurslid zijn. Tim en Adriaan hebben beide
besloten zich niet herkiesbaar te stellen. De Dorpsraad is blij vooralsnog één kandidaat gevonden te hebben die
bereid is zitting te nemen in het bestuur, maar we hebben uiteindelijk drie vacatures.
Mogelijk is dit ook voor u iets om over na te denken. Wilt u zich kandidaat stellen voor het bestuur van de
Dorpsraad, en zo actief meewerken aan behoud en bevordering van de leefbaarheid in onze kleine kern
Baambrugge? Wilt u meer weten van zo’n bestuursfunctie? Bel dan gerust één van de dorpsgenoten die in deze
nieuwsbrief worden genoemd. U kunt zich tot 1 uur vóór aanvang van de ALV kandidaat stellen.
Adriaan Bouwdewijn
Voorzitter Dorpsraad Baambrugge

1. Structuurvisie Baambrugge
In 2011 is de gemeentelijke herindeling Abcoude en De Ronde Venen een feit. Maar wat zijn eigenlijk de
ambities van de nieuwe gemeente? Hoe willen we dat onze gemeente er over 20 jaar uitziet? Welke keuzes
maken we in de verdere ontwikkeling? Het geëigende middel om dat te bepalen is een structuurvisie met
keuzes voor wonen, werken, landschap, voorzieningen, recreatie, welzijn en cultuur. Met uiteraard het
karakter van de dorpen en het landschap in het achterhoofd. (Bron: Kadernotitie De Ronde Venen 2011)
Direct na de vorming van de nieuwe gemeente De Ronde Venen is er een start gemaakt met het komen tot een
structuurvisie voor de nieuwe gemeente als geheel. Zo’n structuurvisie is een belangrijk document voor de
toekomst, omdat zij de basis zijn voor bestemmingsplannen.
De nieuwe gemeente heeft allereerst de Kadernotie De Ronde Venen opgesteld. Tevens werd er voor elke kern
een kadernotitie opgesteld. Omdat er in de kernen Abcoude en Baambrugge volgens de nieuwe gemeente veel
dezelfde ontwikkelingen en knelpunten voorkomen, is er voor gekozen om de kadernotitie van Abcoude en
Baambrugge samen te voegen tot één Kadernotitie Abcoude en Baambrugge.
Deze notities zijn is in Baambrugge in het voorjaar van 2011 toegelicht. Op deze nota’s werd uitgebreid
gereageerd. Onze reacties zijn samengebracht in een Nota van Antwoorden.
Vervolgens is er een traject gestart om vanuit deze kadernota’s te komen tot zogenaamde Nota’s van
Uitgangspunten per kern, die ter vaststelling moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
- Een nota van uitgangspunten moet vervolgens uitgewerkt worden tot een deelvisie voor de kern
Baambrugge. Door middel van de deelvisies moet behoud en versterking van leefbaarheid en het
specifieke karakter van de kernen worden zekergesteld.
- De deelvisies worden uiteindelijk samengevoegd tot de structuurvisie van de gemeente De Ronde Venen.
Baambrugge heeft vanaf het begin aangegeven waarde te hechten aan een eigen visie, omdat het karakter en
de leefbaarheidsthema’s van ons dorp toch andere accenten hebben dan Abcoude. Hierop heeft de gemeente
positief gereageerd, dit onderscheid kan worden gemaakt in het vervolgproces.
De volgende stap op weg naar een structuurvisie voor Baambrugge is de zogenaamde Nota van Uitgangspunten.
De basis voor zo’n nota wordt gelegd in zogenaamde bewonersbijeenkomsten. Die zou de gemeente met
Baambrugge gaan organiseren, maar vanwege de financiële situatie verkiest de gemeente nu een andere
aanpak. Deze is nu om vanuit verschillende bronnen informatie te putten en tot een concept-nota te komen
waarover de bewoners dan worden geïnformeerd.
Volgens de Dorpsraad is de oorspronkelijke aanpak met bewonersbijeenkomsten meer gepast, omdat die beter
tegemoet komt aan het uitgangspunt dat een zo toekomstbepalend iets als een structuurvisie moet steunen op
draagvlak van de gemeenschap, maar ook op betrokkenheid, inbreng en duiding van prioriteiten door onze
gemeenschap.
Om deze redenen organiseert de Dorpsraad in het eerste kwartaal van dit jaar 2012 zelf
bewonersbijeenkomsten, met het doel te komen tot de Nota van Uitgangspunten Baambrugge. Nadat deze
nota is voorgelegd aan de gemeenteraad moet dan het proces volgen dat uiteindelijk leidt tot de Structuurvisie
Baambrugge.
De eerste bijeenkomst hebben wij gepland op 25 januari 2012. U bent bij dezen allen uitgenodigd.
Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel dhr. Gerard de Korte nr. 291733, mw. Cathaline den Besten nr. 293943
of Adriaan Bouwdewijn nr. 293356.

Programma 1e bewonersbijeenkomst Structuurvisie Baambrugge, donderdag 25 januari, 20.00- 22.00 uur
Vanaf 20.00 uur bent u welkom in de Glazen Zaal van het Dorpshuis om bij te dragen aan de tot standkoming
van de Nota van Uitgangspunten. In het hele traject staat de leefbaarheid van de kern Baambrugge en de
landschappelijke omgeving centraal.

Na een korte inleiding over het waarom van de structuurvisie, de stappen in het proces en de opzet van het
programma, gaan we groepsgewijs aan de slag. Aan de hand van zes aandachtsgebieden geven we vorm aan
een dialoog over:
 wat wij wat wij in en rondom ons dorp goed vinden en willen behouden,
 wat we willen opbouwen en verbeteren, en
 wat we kwijt willen.
Met de resultaten van de dialogen leggen we de basis van onze nota van uitgangspunten.

De aandachtsgebieden zijn:
Stedebouw:
Wonen:
Verkeer:
Bedrijvigheid:
Groen:
Voorzieningen:

ligging, structuur en karakter van de kern, de (cultuur)historische waarden van de kern
en de omringende landschappelijk-agrarische omgeving;
bevolkingssamenstelling, ontwikkeling/karakteristieken, huidig en gewenst
woningvoorraad en –aanbod;
verkeersveiligheid, verkeerscirculatie en –doorstroom
locaties, concentraties, milieu- en omgevingsaspecten, werkgelegenheidsaspecten
agrarisch, landschappelijk en recreatief
Sport, welzijn, zorgvoorzieningen; Winkel- en dienstenbestand; Openbaar vervoer.

Informatie
We beginnen niet vanaf nul. Wij zorgen ervoor dat informatie vanuit relevante bronnen voor de deelnemers
beschikbaar is, onder meer:
- het Aleato-rapport van 2007 over Baambrugge,
- de opmerkingen van Baambrugge uit de Nota van Antwoorden van begin 2011,
- de highlights uit de Kadernotitie (Abcoude en) Baambrugge,
- door de ALV geaccordeerde uitgangspunten voor de Dorpsraad,
- de Rode Contourennota Baambrugge en
- de aanzetten richting een nota van uitgangspunten van de gemeente.

Werkvorm
Gedurende deze avond rouleren de deelnemers langs drie overlegtafels. Per tafel worden onder begeleiding
van een gespreksleider en een verslaglegger twee aandachtsgebieden binnen een afgebakende tijd besproken.
e
Het definitieve programma en de onderwerpen per tafel worden op de 25 aan het begin van de bijeenkomst
toegelicht.

Voortzetting
Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt waarin de visie/informatie van de gemeente wordt
samengebracht met de inbreng van onze dorpsgenoten. Dit verslag gaat de basis zijn voor het kiezen van de
prioriteiten voor de komende 15 jaar. Voor het komen tot prioriteiten voor de aandachtsgebieden en de
uitgangspunten per aandachtsgebied wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd.

Wij rekenen erop dat onze dorpsgenoten op 25 januari in groten getale hun inbreng komen leveren
aan onze nota van uitgangspunten voor de structuurvisie.

2. Inrichting waterberging Baambrugge Oost
In 2009 presenteerde Waternet haar plannen voor inrichting van een waterbergingsgebied langs het spoor
naast het tunneltje richting de Indijkweg. De bedoeling is een buffer te hebben voor momenten dat de polder
wordt geconfronteerd met hoog water. Met de berging houdt Baambrugge de voeten droog…. Tevens moet
het gebied ruim met bomen worden beplant, ter compensatie van de bomen die werden gekapt voor
verbreding van de spoorlijn.
Het inrichtingsplan voor de waterberging voorzag in een sterk ‘natuurlijk’ polderkarakter en een
rondwandelmogelijkheid. Voor het onderhoud zou samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten worden
gezocht. Iedereen heeft lang uitgekeken naar de start van de werkzaamheden; dat was rond de zomer.
Inmiddels is er flink wat grondwerk verzet en ….. het ziet er toch wat anders uit dan we vanaf papier hadden
verwacht. De dijken rondom zijn hoger dan gedacht, maar die zullen nog inklinken. De uitgegraven grond is

over één perceel gespreid. Aanwezige bomen worden verplaatst en hergebruikt. Van een wandelpad dat met
een brug het gebied doorkruist, is vooralsnog afgezien. De wandelmogelijkheden zijn beperkt tot een
rondwandeling. Dit alles heeft te maken reductie van de kosten; ook Waternet heeft last van de financiële crisis.
Als we terugdenken aan het enthousiasme waarmee op de plannen van Waternet werd gereageerd, zal
beperking van wandelmogelijkheden een teleurstelling zijn. De Dorpsraad heeft over de inrichting en het
onderhoud binnenkort overleg met projectleiders van Waternet. Zodra er meer bekend is over definitieve
vormgeving en onderhoud zullen wij u hierover informeren. Als u vragen over dit onderwerp heeft stuur dan
graag een e-mail aan onze vereniging (info@dorpsbelangenbaambrugge.nl) of bel dhr. Tim van Bodegraven nr.
293031 / 06-53 68 58 14.

3. Perikelen rond de A2
Ons eigen Westelijke politieke brekebeentje, de A2, heeft de afgelopen maanden weer de gemoederen in
Baambrugge, maar zelfs tot in Den Haag bezig gehouden. Na de lancering van het plan van Minister Schultz om
op onze A2 130 km per uur in te voeren verklaarden de omringende gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde
venen zich hier fel tegen. Immers, de huidige 100 km per uur was ingevoerd om voor de verbreding van de A2
naar 2x 5 banen binnen de minimaal aanvaardbare grenzen van lawaai- en luchtvervuiling te blijven.
De politiek is echter onbestendiger dan het weer en de minister had een zusje dood aan deze voorgeschiedenis.
e
Dankzij een brief van Stichtse Vecht aan de 2 kamer en een sterke CDA achterban zijn de 130 km plannen voor
onze A2 nu onzeker, maar nog niet van de baan.
Maar geluid en luchtvervuiling zijn niet de enige hinder van de nieuwe A2. De witte geluidswal met zijn sterke
stempel op ons landschap, bij dag en bij nacht, blijft voor de Dorpsraad een punt van aandacht.
En paar jaar geleden, ten tijde van de Gemeente Abcoude, ontstond een commissie ´Bomen voor Baambrugge´,
maar deze slaagde er niet in te zorgen voor een groene afscheiding van de A2, mede door een pakket moeilijk
realiseerbare eisen van Rijkswaterstaat en de aanwijzing van ons landschap als Nationaal Snelwegpanorama.
Hoe is nu de stand: de Dorpsraad heeft recent een gesprek gehad met de Gemeente. Inzet is een gehele of
gedeeltelijke groene afscheiding, in de vorm van ca 3 tot 5 meter hoge struiken of een haag in het talud van de
A2, bomen in de middenberm, en begroeiing van de geluidswal met klimplanten. Hiervoor is medewerking van
Rijkswaterstaat vereist, en het is de bedoeling opnieuw met hen in gesprek te komen. Ook lijken enkele
grondeigenaren bereid een smalle strook bosplantsoen op hun land te planten.
Als u vragen over dit onderwerp heeft, bel dhr. Reinier Schlingemann nr. 291501, of dhr. Jan van Schaik nr.
293455 of graag een e-mail aan onze vereniging (info@dorpsbelangenbaambrugge.nl).

4. Dijkverhoging Angstel
Na het plan voor dijkverhogingen in het Gein is nu de studie van de dijkverhoging langs de Angstel verder
gevorderd. De dijk wordt dusdanig versterkt, dat deze weer voldoet aan de nieuwe eisen voor de veiligheid. Er
is in 2010 een voorlichtingsavond geweest waarin in grote lijnen werd aangegeven waarom het waterpeil in de
Angstel in extreme omstandigheden zo’n 30cm hoger kan worden. Daarom moet ook de dijk (is o.a. De
Binnenweg en de Kleiweg) 30cm omhoog.
Wat er dan met hoog water met de aanliggende tuinen en woningen gebeurt was nog niet duidelijk. In het
voorjaar van 2012 komt er weer een hoorzitting. De dorpsraad stelt voor dat de betrokken bewoners vast
nadenken over wat het voor hun perceel kan betekenen en daar vragen over opstellen.
Als dat gewenst is kan de Dorpsraad daarin ondersteunend optreden. Als u vragen over dit onderwerp heeft
stuur dan graag een e-mail aan onze vereniging (info@dorpsbelangenbaambrugge.nl) of bel dhr. Piet Hein
Bellaar nr. 291483.

5. Mogen wij uw e-mailadres?
Het secretariaat van de Vereniging Dorpsbelangen wil graag alle e-mailadressen van de inwoners van
Baambrugge.
Op die manier kunnen wij u snel, efficiënt en op een milieuvriendelijke manier van alle voor u belangrijke
informatie over en uit Baambrugge voorzien.
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw e-mail adres door te geven aan het secretariaat van de Vereniging, Iddo
Brouwer (email I.Brouwer@........)?
Wij vinden het heel fijn als u hieraan meewerkt.

Redactie: Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge

Reacties op de nieuwsbrief kunt u sturen naar:
Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge
p/a Zand en Jaagpad 32,
1396 AZ Baambrugge
e-mail: bestebos@hetnet.nl

