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Nog een paar weken en dan is het alweer zomer. Een goede reden om deze
nieuwsbrief van de Dorpsraad te zien als de zomereditie. In deze nieuwsbrief vindt u
naast een korte terugblik op de Algemene Ledenvergadering van maart jl, een oproep
van de commissie Groen om uw mening te geven over de gevolgen van de verbreding
van de A2 – Noteer 21 juni in uw agenda! Verder verwijzen wij u naar de internetsite
voor volledige notulen van de ALV alsook voor aanvullende informatie.
De ALV werd door ruim 50 dorpsgenoten bezocht. De vereniging kent een individueel
lidmaatschap en een gezinslidmaatschap. Het was goed om te zien dat onze leden
zowel individueel als met de partner bij de ALV aanwezig waren. De ALV is een
belangrijk moment voor het bestuur. De Dorpsraad houdt zich bezig met onderwerpen
die binnen onze gemeenschap leven en onze belangen als gemeenschap raken.
Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af over haar handelen en vraagt het
bestuur aan de leden instemming met de voorgestelde opstelling en uitgangspunten.
Dit levert het bestuur weer nieuwe prioriteiten en inzichten op.
De onderwerpen op de agenda van de Dorpsraad komen voort uit de inventarisatie,
die onze dorpsgenoten samen met het adviesbureau Aleato hebben gedaan. Voor elk
onderwerp kent de Dorpsraad een portefeuillehouder. Enkele portefeuillehouders
werken samen met een commissie van dorpsgenoten, maar dat is nog niet voor elke
portefeuille het geval. Daarin moeten we als vereniging en gemeenschap nog een
stap verder maken.
Tijdens de ALV is de stand van zaken per portefeuille gepresenteerd, alsmede de
opstelling en uitgangspunten die de Dorpsraad bij het behandelen van de portefeuille
hanteert.
Rond de portefeuilles A2 en Dorpshuis is veel gaande. Daarover leest u in deze
nieuwsbrief meer. Inmiddels komen enkele belangrijke thema’s van de Dorpsraad en
de commissies tot hun afronding. Zo is de IJsvogelwijk nu officieel geopend. In de
eigen evaluatie heeft de gemeente onderkend dat afstemming met de klankbordgroep
belangrijk is geweest, maar dat luisteren naar de dorpsbelangen toch nog beter had
gekund. De Dorpsraad en de commissies houden de afwikkeling van het groen, de
kindveiligheid en het waterpeil nog scherp in de gaten.
Verder zal vanaf medio juni het inrichtingsplan voor de Rijksstraatweg ten uitvoer
worden gebracht.
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De dorpsraad informeert .... (vervolg)
Vereniging Dorpsbelangen
is voor de gemeenschap en
door de gemeenschap

Omdat enkele thema’s zijn afgerond en mede vanwege de herindeling van de
gemeente in ander daglicht zijn komen te staan, wordt het tijd dat wij als
gemeenschap onze onderwerpen weer tegen het licht gaan houden, om onze
prioriteiten te herijken en wellicht nieuwe onderwerpen aan onze portefeuilles toe
te voegen. Dat is niet uitsluitend een zaak voor het bestuur. Het doel van de
vereniging is immers dat wij vanuit de dialoog met de dorpsbewoners onze thema’s
aan de orde stellen. Wij willen deze dialoog na de vakantie gaan organiseren. Over
de manier waarop zullen wij onze dorpsgenoten tijdig een voorstel doen. Een
voorproefje kunt u rond de A2 in juni al verwachten.
De Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge is voor de gemeenschap en door de
gemeenschap. Dat staat in alles wat de Doprsraad doet voorop. De betrokkenheid
van leden en de andere dorpsbewoners is essentieel voor ons functioneren.
Vandaar na de vakantie de dialoog over de actuele thema’s, vandaar ook onze
aandacht voor een goede communicatie met het dorp en de leden in het bijzonder.
Deze nieuwsbrief wordt verspreid via email, als u ons uw emailadres heeft
aangereikt. Verder is de nieuwsbrief te vinden op internet en onze vaste
distributiepunten (Troefmarkt, slagerij Otten, Garage Petrogas). Enkele leden
hebben aangegeven dat zij toch behoefte hebben aan een bezorging aan huis.
Mocht u deze wens ook hebben, laat het ons dan weten, dan zorgen wij daarvoor.
Het succes van de Dorpsraad valt of staat immers met de mate waarin wij als
dorpsgenoten communiceren over onze gemeenschappelijke wensen en zorgen.
De Dorpsraad moet met deze dorpsbelangen en de actualiteit voeling hebben om
succesvol te kunnen zijn.

Vernieuwbouw Dorpshuis
Na het succes rond augustus vorig jaar is het voor veel Baambruggers stil
Overleg met de gemeente
geworden rond de vernieuwbouwplannen. De gemeente werd het eens over het
over nieuwe plan voor
“niet plannen” van appartementen op de vernieuwbouw. Tevens werd een subsidie
vernieuwbouw dorpshuis
gegeven van € 256.000,-. Dat was te weinig om onverkort door te gaan, maar te
veel om te stoppen. Helaas haakte de provincie vervolgens af wegens
“onvoldoende steun van de gemeente”. Er was echter ook een goede ontwikkeling:
De Stichting Dorpshuis Baambrugge (SDB) kreeg van II Studio uit Delft een goed
idee aangereikt: verbouw de gymzaal tot foyer en grote zaal. Dit geeft een betere
indeling en 5 ton lagere kosten voor de verbouwing. De hoofdgevel – de 5
karakteristieke bogen – blijft bestaan, maar met veel glas in deze bogen wordt het
dorpshuis opener, letterlijk en in beeldvorming. Tevens wordt er in deze plannen
voldoende ruimte gecreeerd voor definitieve huisvesting van de kinder- en
buitenschoolse opvang. Op de ledenvergadering van onze vereniging heeft de
SDB veel waardering gekregen voor haar plannen. Dat lijkt ons ook terecht.
Op 21 juni wordt samen met de gemeente weer over het plan gepraat. Wij hopen
dat de positieve grondhouding van de gemeente zich verder zal voortzetten in het
realiseren van de plannen!
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Gevolgen van nieuwe A2 voor Baambrugge
Kom naar de
inloopavond en laat uw
mening horen
over de A2:
maandag 21 juni, 20.00
uur Dorsphuis

Een verwachte toename van geluidshinder en fijnstof, en een opvallende witte
geluidswal in het westelijke uitzicht van Baambrugge: dat zijn de gevolgen van de
verbreding van de A2 van 2x3 naar 2x 5 rijbanen. De Dorpsraad zet zich in om de
gevolgen van deze verbreding voor het dorp te beperken en daartoe hebben wij
net als de Gemeente Loenen en de bewonersgroep van Loenersloot een
Beroepschrift bij de Raad van State ingediend. Daarnaast zal de Gemeente
Abcoude het gesprek met Rijkswaterstaat aangaan om het vastgelopen initiatief
om te komen tot stroken bos of struiken langs de A2 weer vlot te trekken. Hopelijk
zullen hieruit ook betere garanties voor de belangen van de betrokken
grondeigenaren voortvloeien. Ook zal gevraagd worden om de geluidswal met
klimplanten te laten begroeien voor een betere landschappelijke inpassing. Het is
de grote vraag of al deze activiteiten iets zullen uitrichten en waarschijnlijk zullen
we als dorp ons protest kracht bij moeten zetten en in actie moeten komen met
ludieke of minder ludieke activiteiten. Draagvlak vanuit de gemeenschap is
hiervoor onontbeerlijk en daarom willen we met u in gesprek om UW MENING te
horen:
WAT VINDT U VAN DE NIEUWE SITUATIE VAN DE A2?
Kom maandag 21 juni naar de inloopavond georganiseerd door de
Commissie Groen en Landschap van de Dorpsraad om uw mening te geven .
Aanvang 20.00 uur in Dorpshuis de vijf Bogen.

Landschap rond Baambrugge
De Dorpsraad heeft de Gemeente verzocht in te tekenen op de Rijkssubsidie voor
Geen geld voor het laten maken van een Landschaps-Ontwikkelings-Plan voor het grondgebied
Landschaps- van Abcoude, wat voor 1 juni had moeten gebeuren. Een Landschaps
Ontwikkelings-Plan Ontwikkelings Plan (LOP) brengt de kwaliteiten van natuur en landschap in kaart
en beschrijft professioneel onderbouwde beleidsmaatregelen om het landschap te
behouden en te verbeteren. Helaas liet wethouder de Roode ons weten dat
vanwege de slechte financiële situatie van de Gemeente men hiervan af heeft
moeten zien.

Bestuurswisseling en vrijwillige
ondersteuning
Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van de bestuursleden René
Dorpsraad zoekt
Moerman en Paul Boontje. Paul is een van de grondleggers van de vereniging en
kandidaat voor
de Dorpsraad. Iddo Brouwer en Gerard de Korte zijn als nieuwe bestuursleden
voorzitterschap vanaf
voorgedragen en gekozen. Penningmeester Tim van Bodegraven kreeg van de
2011
kascommissie (Rick Wever en Reinier Bloemer) decharge voor het financiele
beheer. Ivo Bruns is bedankt voor de ledenadministratie en Anke de Graaf en
Laura Out voor het onderhoud van de website.
Ondergetekende heeft het voorzitterschap geaccepteerd, vooralsnog voor de duur
van één jaar. In het komende jaar hopen wij een kandidaat voor het
voorzitterschap te vinden, die tijd, mogelijkheden én de affiniteit heeft om aan de
externe relaties met gemeente, Raad en publiek-maatschappelijke instanties de
nodige aandacht te geven. Uw huidige voorzitter ziet hier – naast beroep en
andere bestuursrollen- niet voldoende mogelijkheden toe.
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Bouwen en Wonen
Baambrugge heeft
behoefte aan woningen
voor eenpersoonshuishoudens

Afgelopen jaar is er veel gebouwd in Baambrugge – met de wijk Ijsvogel heeft ons
dorp er een prachtige wijk bijgekregen. Maar met de voltooing van deze wijk, wil de
commissie Bouwen en Wonen gelijk doorpakken om zich hard te maken voor een
catergorie dorpsbewoners die bij de toewijzing van de woningen van het project
Ijsvogel aan het kortste einde heeft getrokken, namelijk de alleenstaanden van 18
tot 55 jaar. Wij zullen de komende tijd B&W en gemeente Abcoude c.q. De Ronde
Venen blijven herinneren dat de behoefte voor eenpersoonshuishoudens voor
deze catergorie dorpsbewoners nog niet is vervuld.
Voor de levensvatbaarheid van ons dorp is behoud van een evenwichtige
bevolkingsopbouw heel belangrijk. De commissie Bouwen en Wonen wil zich daar
sterk voor maken. Hiertoe hebben we de volgende zeven stellingen opgesteld,
waar vanuit we de komende tijd onze plannen en acties zullen ondernemen. Deze
stellingen zullen ook dienen om nieuwe plannen en projecten te toetsen aan de
behoefte van de bevolking van Baambrugge.
De 7 stellingen voor bouwen en wonen luiden alsvolgt:
1. Bouwen naar behoefte.
Momenteel is er behoefte aan woningen voor eenpersoonshuishoudens
van 60 tot 70 m2
2. Geen grootschalige projecten.
3. Alleen “inbrei” woningbouwprojecten.
4. Bouwen kosten/baten neutraal.
5. Evenwichtige leeftijdsopbouw nastreven. Bevordering van sociale
contacten en mantelzorg.
6. Kleinschalig woon-zorgcentrum (particulier) mogelijk.
7. Geen fantasieloze architectuur.
Dorps karakter moet gehandhaafd blijven; laagbouw, groen, ruimte en
harmonisch. Bestaande infrastructuur moet passen bij bebouwing.

Email en website
Zoals al eerder vermeld, wil de dorpsraad in het contact met haar leden in
Dorpsraad zoekt toenemende mate gebruik maken van email verkeer. Ook streven wij ernaar om de
contact met website van de vereniging een belangrijke rol te laten spelen in de
haar leden 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 aan te spreken.

