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Wijkgericht Werken Gemeente de Ronde Venen

Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief Baam-
brugge van het Wijkgericht Werken van de 
gemeente de Ronde Venen.  
Het motto van de huidige coalitie is: “sa-
men werken, samen zorgen”. Hun doel 
is om de toekomst van de gemeente zo-
veel mogelijk met anderen samen vorm te 
gaan geven. Daarom staat de samenwer-
king tussen gemeente en inwoners, maat-
schappelijke organisaties, instellingen en 
bedrijven centraal in haar beleid. Een van 
de ambities is: ‘Het intensiveren van de 
communicatie met inwoners en gemeen-
teraad vanuit een proactieve houding’ en 
‘Een blijvende inzet, samen met de inwo-
ners, om de woon- en leefomgeving op ni-
veau te houden.’
Om  deze mooie ambities waar te maken, 
is iedere wethouder verbonden aan twee 
kernen. De coördinerende wethouder voor 
het wijkgericht werken en het bestuurlijke 
aanspreekpunt in Baambrugge is Aldrik 
Dijkstra.

Wijkteam Baambrugge
Daarnaast zijn in de gemeente verschil-
lende wijkteams opgericht, waarin ver-
schillende organisaties betrokken bij het 
Wijkgericht Werken samenwerken. Voor 
de kern Baambrugge is dat het Wijkteam 
Baambrugge.

Dit bestaat uit de volgende personen:

- Pieter Scholten, contactfunctionaris  
  wijkgericht werken van de gemeente
- Liesbeth Boswijk, 
  opbouwwerker Tympaan-De Baat
- Tijs de Jong,  woonconsulent GroenWest
- Ton van der Straten, wijkagent

In een volgende nieuwsbrief zullen zij zich 
aan u voorstellen.

Communicatie is essentieel binnen het 
wijkgericht werken. 
Eén van de mogelijkheden om deze com-
municatie tot stand te brengen is deze 
nieuwsbrief. 
Het is de bedoeling om de inwoners van 
Baambrugge middels deze nieuwsbrief 
te informeren over specifi eke zaken rond 
het Wijkgericht werken, zoals Goud in Je 
Wijk of Burendag, maar ook een platform 
te bieden aan inwoners(groepen) die iets 
willen delen of de Baambruggers willen in-
formeren over hun activiteiten. 
De Vereniging Dorpsbelangen Baambrug-
ge zal een terugkerende bijdrage leveren, 
hun aandeel vindt u onder de kop: 
Van de Dorpsraad. 
Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief drie 
à vier keer per jaar wordt uitgebracht.

Wilt u iets schrijven in de volgende nieuws-
brief, die uit zal komen in oktober/novem-
ber 2015? 
Stuurt u dan uw kopij naar
l.boswijk@stdb.nl
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Beste inwoners van Baambrugge,
Via deze weg wil ik mijzelf graag voorstellen als de 
eerste Buurtsportcoach van de Gemeente De Ronde 
Venen. 
Mijn naam is Jeffrey van Klaveren ben 32 jaar kom 
oorspronkelijk uit Weesp maar ben sinds 2 jaar 
woonachtig in Lisserbroek met mijn vrouw Kirsten, 
zoontje Boris en in september verwachten wij ons 
tweede kindje.
Mijn grote passie ligt van jongs af aan al bij sporten 
en ben zeer verheugd om deze functie te mogen ver-
vullen.  
Op 17 jarige leeftijd heb ik de cursus TC3 jeugd 
gevolgd en ben sindsdien heel wat jaren als hoofd-
groep trainer binnen een aantal voetbalclubs actief 
geweest.
Na de middelbare school heb ik de opleiding Sport 
en Bewegen gevolgd, de opleiding tot zwemonder-
wijzer en Sociaal Pedagogisch Medewerker, daar-
naast heb ik verschillende trainingen en cursussen 
gevolgd binnen het pedagogisch vakgebied.  
Als Pedagogisch medewerker ben ik werkzaam op 
de buitenschoolse opvang in Weesp bij Kinderop-
vang Kidswereld. Naast mijn huidige werkzaamhe-
den als Buurtsportcoach en Pedagogisch medewer-
ker ben ik ook actief als vrijwillige brandweerman bij 
veiligheidsregio Kennemerland.

0-100
Als Buurtsportcoach van de Gemeente De Ronde 
Venen is mijn eerste project het 0-100 jaar project 
in Baambrugge, mijn doel is om iedereen van jong 
tot oud met Sport en Bewegen in aanraking te laten 
komen en ook vooral met elkaar om een eenheid te 
creëren en elkaar te stimuleren om te bewegen. Mo-
menteel ben ik druk bezig om de jaarplanning rond te 
krijgen maar hierbij alvast wat voorbeelden om een 
beeld te geven van wat er allemaal gaat gebeuren!

Er komt een zelfverdedigingscursus voor jongeren 
die naar de middelbare school gaan, de ouder/kind 
Bootcamp een perfecte manier om samen met je 
kind/kinderen op een leuke manier te sporten, ver-
schillende balsporttoernooien, een oud Hollandse 
spelletjes dag, Jeu des Boules toernooi, danswork-
shops voor jong en oud en nog veel meer!! 
Momenteel is er een activiteit gestart, op woens-
dagochtend van 08:45 tot 09:30 vind er in de Ichtus 
school peuterdans plaats voor kinderen van 2 jaar 
tot 4 jaar. De peuterdans wordt gegeven door een 
Pedagogisch medewerker die hiervoor is opgeleid 
en vindt plaats tijdens de peuteropvang van Kinder-
opvang Kidswereld. De peuterdans is gratis, hier-
voor kunt u uw kind/kinderen bij mij aanmelden via 
toegevoegd emailadres.
Op korte termijn wordt er door de wethouder een of-
fi ciële opening gehouden voor de Buurtsportcoach-
functie en wat er op deze dag gaat gebeuren houden 
we nog even geheim…

Voor vragen, opmerkingen, aanmeldingen of lijkt het 
je leuk om wat te betekenen tijdens één van de acti-
viteiten ben ik bereikbaar via:
jeffrey@kinderopvangkidswereld.nl

Met sportieve groeten,
Jeffrey van Klaveren

Buurtsportcoach
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Burendag 2015

Op 25, 26 & 27 september 2015 is het weer Buren-
dag, het jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert 
met je buren en de buurt. Het is een dag waarop 
men gezellig samen komt voor een kopje koffi e en 
waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en 
de buurt. Want buurten worden leuker, socialer en 
veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen 
inzetten voor hun buurt. In 2014 vierden ruim 1 mil-
joen mensen Burendag. 
Ook in De Ronde Venen werd Burendag op meer 
dan twintig verschillende locaties gevierd. 

 
Heeft u een idee? Doe mee!
Wat voor hobby’s hebben uw buren? Kan uw buurt 
wel wat opfl euring gebruiken? Ga samen met uw bu-
ren gezellig onkruid wieden en stop daarna alvast 
de bollen voor het voorjaar in de grond. Organiseer 
een leuke knutselmiddag voor de buurtkinderen of 
een opschoondag zodat uw straat er weer netjes 
uitziet! Uw buurt barst van de creativiteit! Septem-
ber lijkt nog ver weg, maar het is juist nu al, voor 
de zomervakantie, belangrijk na te denken over de 
ideeën en/of activiteiten die u met uw buren kunt 
ondernemen op Burendag 2015. Zo weet u zeker 
dat u een geslaagde dag zal beleven met uw hele 
straat! Voor meer informatie en inspiratie kijkt u op 
www.burendag.nl.

Facebookpagina Burendag in De Ronde Venen 
online!
Sociale media mag in deze tijd natuurlijk niet ont-
breken! Voor het uitwisselen van ideeën, inspiratie, 
mooie ervaringen van Burendag vorig jaar hebben 
wij een Facebookpagina met de naam Burendag in 
De Ronde Venen online gezet. Op deze manier kan 
iedereen gebruik maken van elkaars expertise rond-
om Burendag, dus neem eens een kijkje en deel de 
berichten naar je eigen pagina, zodat iedereen het 
weet: Burendag is er voor en door iedereen!
 
Geld aanvragen bij het Oranje Fonds
Een goed idee moet natuurlijk worden uitgevoerd! 
Het Oranje Fonds stelt voor elk goed plan geld be-
schikbaar om het uit te voeren op Burendag. Let op: 
houdt u zich aan de voorwaarden! Het aanvraag-
formulier, de voorwaarden en richtlijnen staan op 
www.burendag.nl. Er is een beperkt budget, dien uw 
aanvraag zo spoedig mogelijk in. 
 
U wilt meedoen, maar hoe nu verder!
De opbouwwerker Liesbeth Boswijk bij Tympaan-De 
Baat, helpt u graag verder met het uitwerken van 
ideeën. Zij is te bereiken op 0297-284 824 of via e-
mail l.boswijk@stdb.nl

Ook dit jaar hebben gemeente De Ronde Venen, Po-
litie, GroenWest, Stichting Tympaan-De Baat en de 
dorps- en wijkcomités samen de handen ineen ge-
slagen om er een groot succes van te maken. Deze 
organisaties werken nauw samen in het kader van 
Wijkgericht Werken. 
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De Voedselbank Abcoude/Baambrugge springt  
dorpsgenoten bij die (tijdelijk) krap bij kas zitten. 
Onze voedselbank valt buiten de regionale distri-
butiecentra en moet het zonder hulp daarvan doen. 
De voedselbank vaart onder de vlag van Tympaan-
De Baat. Vele vrijwilligers uit beide dorpen helpen 
inmiddels in wisseldienst bij de organisatie, intake, 
transport, het inpakken en uitdelen. En er zijn vaste 
gevers als Albert Heijn, De Lindenhoff, slagerij Pouw, 
bakkers Both en Remko’s die trouw voedsel aanle-
veren. Daarnaast zijn en worden er vele acties op-
gezet  ten gunste van de voedselbank door diverse 
verenigingen,  sociale instellingen en particulieren. 
Dit voorjaar, bijvoorbeeld,  was de opbrengst van de 
2e-hands kledingbeurs helemaal bestemd is voor de 
kinderen die van de voedselbank gebruik maken.

Met z’n allen zorgen we zo voor gemeenschapszin 
zodat mensen die in problemen zitten zich gesteund 
voelen. 
Inmiddels zijn er 52 klanten,  waaronder 27 kinderen. 
Omdat er steeds meer klanten bijkomen, is er nog 

meer behoefte aan houdbare basisproducten, zoals 
rijst, pasta, pasta-saus, bakproducten, broodbeleg, 
groenten in pot of blik, soep, olijfolie, thee, koffi e, 
wasmiddelen, shampoo en tandpasta. 
In Abcoude bij de Angstelborgh en Plusmarkt Koot 
staan inmiddels kratten, waarin producten voor de 
voedselbank kunnen worden gedeponeerd en bin-
nenkort ook bij De Vijf Bogen in Baambrugge.  Als 
we een ding geleerd hebben, is dat het iedereen kan 
overkomen om steun van de voedselbank nodig te 
hebben. Schroom niet je ervoor aan te melden of 
wijs mensen in je omgeving op de mogelijkheid. 
Voor aanmelding, te voeren acties of een fi -
nanciële bijdrage kunt u contact opnemen met 
voedselbank@stdb.nl  of tel. 06 13812765

Een buurtkamer is een 
kleinschalige ontmoetings-
ruimte voor met name ou-
dere bewoners (55+)  uit 
het dorp. Een gratis open 

inloop in een gastvrije ”huiskamer” met tijd voor 
een praatje, waar men een kopje koffi e of thee krijgt 
aangeboden. Er zijn ook creatieve activiteiten en er 
worden regelmatig informatieve gasten uitgenodigd. 
Ook gezamenlijk eten (tegen kostprijs) en eventueel 
meehelpen met koken behoort tot de mogelijkheid. 
Kortom, een plek waar buurtbewoners elkaar beter 
leren kennen en waar vrijwilligers helpen om geza-
menlijke activiteiten te organiseren. 
Momenteel wordt er gewerkt aan de realisering van 
een buurtkamer in Baambrugge. Als locatie is (voor-
alsnog) voor De Vijf Bogen gekozen, als  tijdstip lijkt 
de dinsdagochtend het meest geschikt. 

Vrijwilligers
Uiteraard zijn er mensen nodig die graag als gast-
heer of gastvrouw willen fungeren en vrijwilligers 
die af en toe activiteiten organiseren en begeleiden. 
Vindt u het leuk om zorg te dragen voor een pret-
tige sfeer, de koffi e en thee, maar kunt u ook goed 
luisteren en een groepsgesprek voeren? Wilt u een 
activiteit begeleiden? Wilt u buurtbewoners ophalen 
uit de wijk en naar de Buurtkamer brengen? 

Kortom: Wilt u meehelpen de buurtkamer Baam-
brugge gestalte te geven? U bent van harte welkom 
om mee te helpen ook in Baambrugge een Buurtka-
mer op te zetten!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
Annemarie Keja via email a.keja@stdb.nl of telefoon 
0294-284824

Voedselbank Abcoude/Baambrugge

Buurtkamer Baambrugge in oprichting
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De vereniging Dorpsbelangen Baambrugge  heeft 
ten doel het bevorderen en/of beschermen van de 
belangen van Baambrugge en haar bewoners. De 
vereniging wil dit doel onder meer bereiken door het 
bevorderen van het leefklimaat in en de leefbaarheid 
binnen het dorp en door het geven van leiding en/of 
steun aan sociale, culturele, educatieve, recreatieve 
en/of sportieve activiteiten in het dorp.

Verder streeft de vereniging naar het vinden van 
aansluiting bij en/of meewerken met andere orga-
nisaties en/of instellingen om het doel te bereiken.
Ook onderhoudt de vereniging contacten met de ge-
meente De Ronde Venen en zo nodig met andere 
overheidslichamen en instanties, en communiceert 
zij naar de bewoners toe. De hierna volgende stuk-
ken komen van de vereniging (de Dorpsraad).

Onze dorpsbrug heeft het zwaar. Het is een gietijze-
ren brug uit 1877, ontworpen voor paard en wagen. 
Hoewel zijn draagkracht wel is verhoogd, en ge-
schikt gemaakt voor zwaar verkeer, zijn de breedte 
en de hoogte sinds 1877 gelijk gebleven. Vrachtver-
keer dat niet over de brug kan moet omrijden door 
de Horn, wat ook maar een smalle dijkweg is waar 
passeren vaak een uitdaging is.
Omdat de brug de laatste jaren een aantal keren 
schade heeft opgelopen wilde de gemeente maatre-
gelen nemen om verdere schade te voorkomen. De 
gemeente heeft daarom een voorstel gedaan om de 
maximale toelaatbare breedte op 2,5 meter in te stel-
len en om misschien in de toekomst dikke betonnen 
obstakels te plaatsen met 2,7 meter tussenruimte. 
Dit voorstel schoot veel dorpsgenoten in het verkeer-
de keelgat en de dorpsraad kreeg veel reacties van 
ongenoegen.
Om de gemeente de gelegenheid te geven het voor-
stel aan de bewoners uit te leggen en om de discus-
sie met de bewoners mogelijk te maken, heeft de 
dorpsraad een informatie avond georganiseerd op 
23 april jl. Hier waren circa 90 bezoekers aanwezig 
die heel duidelijk hun bezwaren tegen het plan van 
de gemeente voor de versmalling lieten horen.

Spontaan is er een handtekeningen lijst gemaakt 
waar veel aanwezigen verklaarden tegen de ver-
smallende maatregelen te zijn. Met deze handteke-
ningenlijst zijn vertegenwoordigers van de dorpsraad 
naar de verantwoordelijke wethouder Aldrik Dijkstra  
gegaan om de lijst aan te bieden en uit te leggen dat 
het anders moet.

In overleg is besloten voorlopig van het plan (ver-
bod voor voertuigen breder dan 2,70m) af te zien en 
een werkgroep in te stellen die andere voorstellen 
gaat bedenken. Voorstellen die moeten voorkomen 
dat te brede voertuigen gebruik blijven maken van 
de dorpsbrug, en zo het risico vergroten dat op een 
dag de brug weer kapot gereden wordt en er in zijn 
geheel uit getakeld moet worden om gerepareerd te 
worden.
Voor de werkgroep hebben zich inmiddels acht be-
trokkenen aangemeld. Samen met twee medewer-
kers van de gemeente en een vertegenwoordiger 
van de dorpsraad zullen zij gaan proberen oplos-
singen te bedenken, die én de brug sparen én te-
gemoet komen aan de bezwaren tegen omrijden of 
smallere voertuigen te gebruiken. De voorstellen van 
de werkgroep worden aan B & W gepresenteerd, die 
daarna een besluit nemen over de uitvoering.
Een link naar de opdracht voor de werkgroep is te 
vinden op homepage van de site van de Vereniging 
Dorpsbelangen Baambrugge.

Werkgroep Dorpsbrug is van start

Vereniging Dorpsbelangen
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Knotwilgen moeten om de paar jaar geknot worden. 
De één zegt ‘om de drie jaar alle takken eraf’, de 
ander zweert bij ‘om de twee jaar en dan alleen de 
grootste takken, minstens zeven kleinere takken la-
ten staan’. 
Hoe dan ook, geknot moeten ze worden.
En dat gebeurt ook regelmatig, maar altijd door groe-
pen uit andere dorpen. Vorig jaar was er bijvoorbeeld 
een ervaren en enthousiaste groep uit Uithoorn op 
de Horn bezig. Het jaar ervoor, op de dijk van de 
Angstel de Landschapswerkgroep uit Abcoude. Dat 
moet Baambrugge zelf ook kunnen regelen.
De Dorpsraad  wil de oprichting van een landschaps-
werkgroep van Baambrugge helpen opzetten. Twee 
Baambruggers hebben zich gemeld die de organisa-
tie graag op zich willen nemen. Nu nog de rest!

Wil je vier à vijf zaterdagen in het winterseizoen 
(of minder) helpen de natuur in Baambrugge en 

omgeving op te knappen, meld je dan aan via 
secretaris@dorpsbelangenbaambrugge.nl onder 
vermelding van “ik wil helpen knotten”. 
Naast het knotten wordt ook gewerkt aan het on-
derhoud van de natuur in de waterberging naast het 
spoor. Werk genoeg, nu nog de werkers!

Opstarten van natuurwerkgroep

Verkeersveiligheid rond Baambrugge

De Horn
De Horn moet veiliger worden gemaakt, vindt de 
dorpsraad. Vooral tegemoet komende auto’s kunnen 
elkaar op veel plaatsen niet passeren, maar voor de  
fi etsers is het vaak ronduit gevaarlijk op de smalle 
Horn!
De dorpsraad heeft aan de gemeente verzocht eens 
te kijken naar de huidige situatie en met een voorstel 
te komen voor nieuwe passeerstroken. Het voorstel 
waarmee de gemeente kwam betrof vier passeer-
stroken. Zelf vond de dorpsraad dat op een belang-
rijke plaats nog een passeerstrook ontbrak, namelijk 
ter hoogte van de zuidkant van de woonboten, bij 
sommigen bekend als “het Hoogje”. 
De dorpsraad heeft een overleg geïnitieerd tussen 
de gemeente en Waternet, wat heeft geresulteerd in 

een vijfde passeerstrook bij, inderdaad, “het Hoogje”. 
Door de vijf nieuwe passeerstroken is het nu veiliger 
geworden in de Horn. De belangrijkste factor voor 
de veiligheid  blijft het gedrag van de weggebruikers. 
Wees galant en gun een ander voorrang, als dat de 
doorstroming en veiligheid ten goede komt!

Toegankelijkheidsschouw
Bij een toegankelijkheidsschouw in februari dit jaar, 
georganiseerd door de dorpsraad, zijn twaalf aan-
dachtspunten gesignaleerd.  O.a. het fi etspad bij de 
lange Coupure (te veel hobbels en gaten) en het 
voetpad langs de Rijksstraatweg tussen de brug en 
het oorlogsmonument (veel kuilen door parkerende 
vrachtwagens).
De gemeente heeft zich van zijn beste kant laten zien, 
door binnen een paar weken tien van de twaalf pun-
ten op te lossen. De resterende punten (Dorpsplein 
her straten en Achtervlietpad nieuw asfalt) moeten 
in de begroting van 2016 worden opgenomen. We 
hopen dat deze punten in 2016 worden aangepakt. 
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Kleine kernen regeling nu ook voor Baambrugge

Woningzoekenden voor sociale huurwoningen met 
een binding aan Baambrugge kunnen binnenkort ge-
bruikmaken van de kleine kernen voorkeursregeling. 
Dit betekent dat Baambruggers die ingeschreven 
staan voor een sociale huurwoning voorrang krijgen 
bij de toewijzing van een huurwoning boven  niet-
ingezetenen van Baambrugge.
Deze regeling geldt ook voor terugkerende jonge-
ren die minder dan 4 jaar zijn uitgeschreven uit de 
gemeente, zij kunnen ook van de voorkeursregeling 
gebruik maken.

De Dorpsraad heeft jarenlang voor deze regeling ge-
pleit en is blij dat nu bij de vaststelling van de nieuwe 
regionale huisvestingverordening door de gemeente 
Baambrugge niet is overgeslagen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de woning-
bouw vereniging GroenWest en voor het gehele ver-
haal kunt u lezen op de site van de gemeente de 
Ronde Venen: Raadsvoorstel 035 Regionale Huis-
vestingsverordening 2015

Bestemmingsplan Kromwijck

De voorbereidingen voor de bestemmingsplan-wijzi-
ging voor de nieuw te bouwen wijk Kromwijck zijn 
momenteel in de eindfase. 
Het is de verwachting dat het bestemmingsplan 
Kromwijck binnenkort aan de gemeenteraad wordt 
voorgelegd om een beslissing te nemen. De Dorps-
raad heeft een aantal zienswijzen  ingediend, deze 
helaas zijn maar gedeeltelijk overgenomen.
De huizen grenzend aan de tuinen van de bewoners 
aan het Zand- en Jaagpad zouden een maximale 
hoogte van 8 meter krijgen. Dit was een eerder toe-
gezegd  aan de bewoners van het Zand en Jaagpad. 
Deze toezegging is nog eens herhaald in een memo 
aan de raad op 2 juli 2013.  Daarna is echter een 
uitzonderingsregel in het bestemmingsplan opgeno-
men die toestaat 10% af te wijken. Deze uitzonde-
ringsregel is nu bijgesteld naar 5%. De Dorpsraad 
wil dat deze uitzonderingsregel vervalt, conform de 
toezegging van B en W van juli 2013.
De Dorpsraad heeft voorgesteld dat afspraken wor-
den gemaakt tussen de projectontwikkelaar en de 
gemeente over de woning toewijzing. Dit zou zo-
danig geregeld moeten worden, dat inwoners van 
Baambrugge én mensen die economische of sociale 
binding met Baambrugge hebben, meer kans krijgen 
om een woning in Kromwijck te kunnen kopen dan 
aan anderen.

Ook wil de Dorpsraad een afspraak over de fasen 
waarin de wijk gebouwd gaat worden. Die zouden 
over een langere tijd verdeeld moeten worden om 
beter aan de plaatselijke woningbehoefte aan te slui-
ten. 
Tot slot wil de Dorpsraad dat in de eerste fase de 
bebouwing langs de Rijksstraatweg gerealiseerd 
wordt. In de tweede en derde fase kan dan daar 
achter gebouwd worden. Al deze argumenten heeft 
B en W afgewezen. Zij willen deze afspraken niet in 
bestemmingsplan regelen. 
Wij hopen dat de gemeenteraad beter naar de Dorps-
raad wil luisteren en onze voorstellen wel wil overne-
men, inclusief het opnemen van de afspraken in het 
bestemmingsplan. De behandeling in de raadscom-
missie zal binnenkort plaatsvinden. De Dorpsraad 
gaat daar de raad toespreken en het verdere debat 
nauwgezet volgen. 
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Contactfunctionaris Wijkgericht werken
Pieter Scholten
0297-291754
p.scholten@derondevenen.nl

Wijkopbouwwerker Tympaan-De Baat
Liesbeth Boswijk
0294-284824
l.boswijk@stdb.nl

Woonconsulent GroenWest
Tijs de Jong
088-012900
info@groenwest.nl

Wijkagent Abcoude
Ton van der Straten
0900-8844
ton.van.der.straten@utrecht.politie.nl

Wijkgericht werken gemeente De Ronde Venen
wijkgerichtwerken@derondevenen.nl

Algemeen politienummer
0900-8844

Meld misdaad anoniem
0800-7000

Noodnummer politie
112

Meldpunt Openbare ruimte (gemeente)
0297-291616
(klachten, wensen openbare ruimte)

Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg
Kerkgaarde 5, 1391 MB Abcoude
0297-587600

Gemeente De Ronde Venen, GroenWest, Stichting Tympaan-De Baat en de politie werken samen met bewoners  aan 
de leefbaarheid, vitaliteit en identiteit van wijken en kernen in de gemeente De Ronde Venen.

Dit is een uitgave van gemeente De Ronde Venen in het kader van wijkgericht werken. U kunt een kopij aanleveren bij 
Liesbeth Boswijk, l.boswijk@stdb.nl

Communicatie via email

Regelmatig houdt de Dorpsraad, gevormd door het 
bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Baam-
brugge, de bewoners op de hoogte van ontwikkelin-
gen in Baambrugge. Dat gaat via email. 
De vereniging heeft echter van veel leden nog geen 
e-mail adres. 
Wilt u op de hoogte gehouden worden van wat er 
speelt in Baambrugge? 
Zorg dan dat uw e-mailadres bekend is bij de Dorps-
raad. 
Mail uw adres naar:
secretaris@dorpsbelangenbaambrugge.nl. 
Dit geldt niet alleen voor leden van de vereniging. De 
Dorpsraad wil ook (nog) niet-leden graag informe-
ren. Stuur een email onder vermelding van “graag 
geïnformeerd worden”.

Om de belangen van de bewoners zo goed mogelijk 
te behartigen moet de Dorpsraad weten hoe u erover 
denkt. De leden van de Dorpsraad lopen natuurlijk 
veel bewoners tegen het lijf en informeren dan bij ze 
“wat ze ervan vinden”. Maar ook dit gaat via email veel 
gemakkelijker en completer. Regelmatig verstuurt de 
Dorpsraad dan ook e-mails naar de bewoners om 
naar hun mening te vragen. Wilt u ook een rol mee 
spelen bij de besluitvorming over het dorp? Stuur uw 
mail naar secretaris@dorpsbelangenbaambrugge.nl, 
onder vermelding van “mijn mening is”.


