
 
 
 
 

De vakanties voorbij, de feestweek achter de rug, de herfst in aantocht. En de 
Dorpsraad weer vol energie om zoals altijd voor de belangen van ons mooie 
Baambrugge te strijden. Er komt komend jaar het nodige op ons af. Met deze 
nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.  
 
Wij nodigen u trouwens graag uit om deze brief naar buren, vrienden en kennissen in 
het dorp door te sturen. Want nog lang niet alle inwoners zijn lid van onze Vereniging 
Dorpsbelangen Baambrugge. En dat is jammer, want hoe meer leden we hebben hoe 
meer invloed we kunnen uitoefenen. Dus voel u vooral vrij om anderen op het belang 
van de vereniging te wijzen en vraag of ze ook (klik op wordlid) lid willen worden. 
 
Onlangs publiceerde de provincie Utrecht plannen voor de mogelijke bouw van 
windturbines langs het Amsterdam Rijnkanaal, of nog dichterbij het dorp. Een 
ingrijpende kwestie, want het gaat niet om kleine jongens: masten van 120 meter en 
wieken van 70 meter, bij elkaar bijna 200 meter hoog!  
 
Dat er ook in onze regio windturbines nodig zijn, daaraan valt bijna niet te ontkomen. 
We gebruiken met z’n allen steeds meer elektriciteit, en een groter aandeel daarvan 
moet milieuneutraal opgewekt worden. Maar deze turbines worden wel erg groot 
 
In samenwerking met Vereniging Spaar het Gein inventariseren we de mogelijke last 
die we van zulke windmolens mogen verwachten en of dat acceptabel is. We gaan 
onderzoeken op welke wijze we de planvorming kunnen beïnvloeden. En we gaan 
kijken of we een actie kunnen opzetten om met elkaar minder energie te gebruiken. 
Want hoe minder wij gebruiken, hoe minder reden er is voor het plaatsen van 
windturbines. 
 
Overigens is het bestuur nog steeds incompleet; wij hebben grote behoefte aan een 
enthousiaste en betrokken secretaris. Nu komt veel van het werk steeds op dezelfde 
schouders terecht en het zou goed zijn om die schouders te ontlasten. Het is een 
functie waarmee je het verschil kan maken, waarmee je echt wat voor Baambrugge kan 
doen. Bent u geïnteresseerd, bel of mail me, dan maken we snel een afspraak! 
 
Reinier Bloemer, 
Voorzitter 
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Wethouder Aldrik Dijkstra aanspreekpunt voor Baambrugge 
 
Binnen het nieuwe college van b & w van de gemeente De Ronde Venen is de wethouder 
Aldrik Dijkstra (CU-SGP) het aanspreekpunt voor Baambrugge. Kort voor de zomervakantie 
hebben de voorzitters van het Dorpshuis en de Dorpsraad met hem kennis gemaakt tijdens 
een lunch in het Dorpshuis en een wandeling door het dorp. Dijkstra toonde zich daarbij 
zeer geïnteresseerd in het wel een wee van Baambrugge.   
 
Dijkstra (38) was voor hij hier wethouder werd twaalf jaar raadslid voor de ChristenUnie in 
Hilversum geweest. Hij heeft de portefeuilles Jeugd, Onderwijs, Sport, Verkeer en Vervoer, 
Openbare Werken, Groen, Vastgoed, Accommodatiebeleid, Grondexploitaties en dus ook 
Baambrugge. 
 
Dorpsraad-voorzitter Reinier Bloemer heeft tijdens de ontmoeting een plezierige indruk van 
Dijkstra gekregen: “Hij is weliswaar niet eerder wethouder geweest, maar hij is onder meer 
opgeleid als bestuurskundige en politicoloog, en hij heeft een brede politieke ervaring. Dus 
het is iemand die het klappen van de zweep kent. We hebben hem gezegd dat we hem hier 
vaak hopen te zien en dat we makkelijk toegang tot hem willen kunnen krijgen. Dat heeft hij 
beloofd, dus we hebben er alle hoop op dat we met hem een gemeentebestuurder hebben 
die weet wat Baambrugge nodig heeft en die zich daar ook hard voor wil maken”.   
 
 
 
 
Hoorzitting over ligboxenstal aan Binnenweg 18 
 
Op maandag 14 juli is er een ‘hoorzitting ingediende zienswijzen’  gehouden over de 
bouwplannen voor een ligboxenstal aan de Binnenweg. Deze hoorzitting werd in 
Baambrugge gehouden om het de belangstellenden en belanghebbenden makkelijk te 
maken. Er waren er ongeveer vijftig, die nu niet naar Mijdrecht hoefden te reizen. Twee 
medewerkers van de gemeente kwamen naar Baambrugge. Een mooie geste.  
 
Alle mensen die een zienswijze hadden ingestuurd kregen de gelegenheid deze toe te 
lichten. De aanvrager van de bouwplannen kon daar dan op ingaan, als hij daar behoefte 
aan had. Ofschoon de bijeenkomst geen juridische status had en er nergens enig recht aan 
ontleend kon worden, is de middag door velen erg gewaardeerd. Het werd duidelijk dat er 
zowel veel voor- als veel tegenstanders van de bouw zijn. 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
De Dorpsbrug, een Rijksmonument, wordt versmald 
 
De gemeente denkt er over, in overleg met de Dorpsraad, om de toegang tot de dorpsbrug 
met palen te versmallen. Reden hiervoor is dat (vracht)verkeer steeds opnieuw schade aan 
de brug toebrengt. Er is even over een breedte van 2 meter 30 gesproken, maar voor de 
brandweer en de vuilnisauto is daarvan afgezien. Het voorstel is nu 2 meter 50.  
De Dorpsraad kan zich goed voorstellen dat de gemeente nu ingrijpt en dringt er op aan dat 
al het zware verkeer op een verantwoorde manier gebruik maakt van de brug.  
 
Nadat de brug twee jaar geleden door agrarisch verkeer werd ontzet, is hij helemaal 
gedemonteerd en gerepareerd geweest. Vier maanden later was het weer raak en moest er 
opnieuw groot onderhoud worden gepleegd. En inmiddels is de verf alweer van de pijlers 
gereden en een leuning ernstig verbogen door een vallende hooibaal. Die leuning is 
vervangen; op de pijlers zien we nog steeds de sporen van zware banden. Voor zover is na 
te gaan zijn de schades veroorzaakt door agrarische machines en/of (vracht)wagens die 
eigenlijk te breed zijn voor de uit 1877 stammende brug die op de lijst van 
Rijksmonumenten staat. 
 
 
 

Wethouder leert 
Baambrugge kennen 
 

Hoorzitting 
 

Dorpsbrug 
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Overigens stelt de Dorpsraad vast dat er in en rond het dorp vaak veel harder wordt 
gereden dan de toegestane snelheden. Dit geldt met name op de Rijksstraatweg (waar 
een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geld) en de Horn (waar verder vaak te 
zwaar en te breed verkeer rijdt). De Dorpsraad is van plan om in het najaar in overleg  
te gaan met de gemeente, als wegbeheerder, en de politie, als handhaver. Hiermee 
willen we bereiken dat de veiligheid gewaarborgd is en de onderhoudskosten redelijk 
blijven. 
 
_________________________________________________________ 
 
Voedselbank in Baambrugge is er zo nodig ook voor u! 
 
Voor de inwoners van Baambrugge en Abcoude bestaat sinds februari jl. een 
Voedselbank. Op dit moment maken vierentwintig mensen gebruik van deze vorm van 
dienstverlening. De Voedselbank mag op brede steun vanuit de gemeenschap 
rekenen. Er worden voldoende voedingsmiddelen ter beschikking gesteld, er zijn 
vrijwilligers voor het verzamelen en de distributie, en het werk wordt ook financieel 
gesteund. 
 
De Voedselbank laat weten blij te zijn dat een en ander goed functioneert. Maar de 
organisatie stelt wel vast dat de mogelike klanten het niet vanzelfsprekend vinden om 
gebruik maken van de dienst. Mensen hebben schroom om een beroep op de bank te 
doen. Begrijpelijk, vindt de organisatie, maar vooral ook jammer. Want waarom zou je 
aarzelen als je, door welke omstandigheden dan ook, in de positie bent gekomen dat je 
wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Daarmee doe je jezelf te kort. 
Vertrouwelijkheid is trouwens gegarandeerd. De boodschappen krijg je in je eigen tas 
mee; men ziet dus niet aan de buitenkant waar je ze vandaan hebt 
 
Een alleenstaande, gescheiden vrouw met drie kinderen en zware financiële problemen 
vertelt dat ze blij is dat ze over de weerstand om bij de Voedselbank aan te kloppen is 
heen gestapt: “Ik had gelezen over de Voedselbank en dat bleef maar door mijn hoofd 
malen. Hoeveel makkelijker zou ik het mijzelf maken als ik per week minder aan eten 
hoefde uit te geven en het water niet meer boven mijn hoofd zou staan, maar onder 
mijn lippen.  
Uiteindelijk heb ik mijn trots opzij gezet en daar heb ik geen spijt van.  
Er werken ontzettend lieve, discrete mensen die dit allemaal vrijwillig doen om ons door 
deze moeilijke tijd heen te helpen. En zonder dat je het weet blijken er dorpsgenoten te 
zijn die sinaasappels, potten appelmoes en noem maar op aan de Voedselbank 
afstaan en daar genieten wij volop van! Ik zit nu een half jaar bij de Voedselbank en 
voel mij sterker ooit. Dus schroom niet en volg mijn voorbeeld!” 
 
Mocht u moeite hebben om het hoofd boven water te houden, neem dat contact op met 
de Voedselbank: 06-1381 2765 of  mailen naar voedselbank@stdb.nl. Er volgt dan een 
intakegesprek op basis waarvan wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor hulp. 
 

________________________________________________ 

 
Dijkverbetering Baambrugge van start 
Omstreeks 15 september begint Waternet met het verbeteren van de dijken rond 
Baambrugge. Een omvangrijk project met hier en daar grote consequenties voor 
bewoners en landschap. Eerst wordt de westelijke dijk tussen Baambrugge en 
Loenersloot onder handen genomen. Er zijn daar al proefsleuven gegraven voor de 
bepaling van de ligging van kabels en leidingen. De klei die nodig is om de dijk te 
verhogen wordt via de Rijksstraatweg aangevoerd en middels een kraan op een ponton 
op de dijk gebracht. Ook komen er op twee plaatsen noodbruggen over de Angstel. In 
de volgende nieuwsbrief meer over dit grote project. 

Voedselbank 
 

Dijkverbetering 
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GroenWest gaat anders werken 
GroenWest is vanaf 1 september 2014 op een andere manier gaan werken. De 
belangrijkste veranderingen voor onze klanten zijn: 
 

• u kunt GroenWest bereiken op één centraal telefoonnummer:  
088 012 90 00 

• wij werken vanaf één locatie: Oslolaan 2, Woerden  
(de vestigingen in Vleuten, Mijdrecht en aan de Bierbrouwersweg in Woerden 
zijn vanaf die datum gesloten), 

• u kunt GroenWest vragen een afspraak bij u in de buurt te maken. 
• wij kunnen u sneller en beter van dienst zijn omdat onze medewerkers van de 

drie vestigingen dan vanaf één locatie werken. 
 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de andere manier van werken vindt u op onze website, 
www.groenwest.nl, onder ‘ik ben huurder/nieuwe werkwijze’. Op die pagina vindt u 
ook veel gestelde vragen over de verandering. Heeft u toch nog vragen? Belt u ons  
dan op bovenstaand telefoonnummer of op het oude nummer van uw eigen vestiging.  
Wij helpen u graag verder. 

GroenWest 
 


