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De dorpsraad informeert….
Nu de zomerrust definitief voorbij is, is de Dorpsraad weer volop actief. Tijdens de zomermaanden is er veel
bijgedragen aan het plan voor de Provincie voor een vernieuwd Dorpshuis. Dat ligt er nu en we moeten
afwachten wat het vervolg zal zijn. Natuurlijk zetten we ons werk voort aan de bestaande portefeuilles. Het doel
van de Vereniging is en blijft om op de hoogte te zijn van wat er in en rond ons dorp door verschillende partijen
wordt ondernomen en –zodra we weten wat er aan beleidsruimte is- onze invloed te nemen om onze
gemeenschappelijke wensen en belangen gehoord en verwezenlijkt te krijgen.
We inventariseren momenteel wat de onderwerpen zijn die aan onze gemeenschappelijke belangen raken. Het
gebruik van email zou handig zijn om onze inventarisaties te toetsen onder de leden, maar we beschikken nog
niet over uw emailadressen. We hebben een plan om die emailadressen te verzamelen, daarover later meer. De
leden die dit niet op prijs stellen, of niet over email beschikken, zullen we op andere manieren blijven betrekken.
Er speelt hoe dan ook het een en ander. Het bestuur concentreert zich nu op vier thema’s. Het Dorpshuis,
Bouwen & Wonen, Cultuur, recreatie & veiligheid en Groen, landschap en milieu. We vinden dat het bestuurlijk
beter werkt als meerdere bestuursleden zich vanuit verschillende achtergronden met een thema kunnen
bezighouden. Daarvoor hebben we meer mensen in het bestuur nodig, maar zo’n uitbreiding behoeft instemming
van de leden. We hebben inmiddels drie dorps-genoten gevonden die bereid zijn om -na instemming van de
ALV- toe te treden tot het bestuur en ons voorlopig in de werkzaamheden te ondersteunen. Gerard de Korte
ondersteunt Bouwen en Wonen, Iddo Brouwer ondersteunt de portefeuille Dorpshuis en het secretariaat en Ivo
Bruns ondersteunt de ledenadministratie en het financieel beheer.
Met deze bezetting pakken wij de komende maanden de actuele onderwerpen op. We blijven u via de
nieuwsbrief hierover informeren, maar de nieuwsbrief willen we voornamelijk via email gaan verspreiden. Eind
januari 2010 plannen we de Algemene Ledenvergadering, daarover zullen wij u in de volgende nieuwsbrief
exact informeren. Tenslotte zullen wij begin november de verenigingscontributie voor 2009 incasseren: via
automatische incasso of –indien u dat heeft aangegeven- contant of via een acceptgiro of betalingsverzoek.
Adriaan Bouwdewijn, voorzitter ad-interim

Eerste cultuurcafe in Baambrugge
Gemeente Abcoude heeft in 2008 haar Cultuurnota 2009-2010 opgesteld, waarin tal van (mooie) plannen
genoemd werden. Een van de actiepunten in deze nota betrof het oprichting van een cultuurplatform, waarin een
aantal cultureel betrokkenen zitting zullen nemen om meer cohesie in het culturele vraag en aanbod in de
gemeente te brengen.
Als opstap naar de vorming van zo’n cultuurplatform werd op 18 september het eerste cultuurcafe georganiseerd
in ons Dorpshuis. Dit mocht rekenen op behoorlijke belangstelling uit het lokale culturele veld. De eerste avond
stond in het teken van het discussieren over voorwaarden om te komen tot een cultuurplatform. Het ligt in de
bedoeling om met enige regelmaat een dergelijk cultuurcafe te organiseren (3 à 4x per jaar). Insteek van een
cultuurcafe is om een laagdrempilige ontmoetingsplek te creeren voor cultuurliefhebbers, met als doel
netwerken, verdieping, discussie/debat en het bevoorderen van nieuwe initiatieven.

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.
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