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Van de voorzitter….
Inmiddels hebben we de eerste weken van 2013 alweer achter ons, en genieten vele
Baambruggers volop van het winterweer – we prijzen ons gelukkig met een mooie
ijsbaan binnen onze eigen dorpsgrenzen. ’t Barre winterweer leidt helaas ook tot
overlast, zoals gladde wegen of een onbegaanbare stoep en vanuit verschillende
hoeken in den lande wordt ‘t idee geopperd om werkloze medeburgers de bezem in
de hand te geven om de wegen en stoep sneeuwvrij te maken. Ik mag hopen dat de
burgerzin in Baambrugge zich tot een hoger nivo heeft ontwikkeld, en dat we allen
waar nodig onze mede-Baambruggers de helpende hand reiken om naar hartenlust
sneeuw te schuiven....
Er is een mijlpaal bereikt wat betreft de leefbaarheid in het dorp: de ‘vernieuwbouw’
van het Dorpshuis is begonnen. Ik vind het knap van het bestuur van de Stichting
Dorpshuis Baambrugge dat zij de plannen én de financiering rond hebben gekregen.
Dat laatste was mogelijk door de goedgeefsheid van vele Baambruggers; mijn
complimenten daarvoor. Aan die goedgeefsheid kan je merken dat Baambruggers
leefbaarheid van groot belang vinden. Bij de dorpsraad blijft leefbaarheid ook in 2013
een van de belangrijkste aandachtspunten. Daarmee spelen we in op eerdere
discussies die Baambruggers met elkaar voerden rondom de structuurvisie van ons
dorp, waaruit bleek dat inwoners dit thema een warm hart toedragen. Leefbaarheid is
afhankelijk van veel factoren, en op een paar daarvan hebben wij zelf invloed, veel
invloed zelfs. Namelijk rekening houden met elkaar. Dat uit zich vooral in ons gedrag.
Het viel mij op dat ik dit jaar na Nieuwjaarsnacht her en der in de straten minder
resten van vuurwerk aantrof dan in voorgaande jaren. Zou er minder zijn afgestoken of
hebben we beter opgeruimd dan in andere jaren? Ik hoop dat laatste en ook dat
iedereen die eind 2013 vuurwerk gaat afsteken de resten de volgend dag weer
opruimt.
Laten we bij alles wat we doen nadenken of we daar anderen niet mee storen. Zo
werken we samen aan een nog leefbaarder dorp. Tot slot, in de eerste nieuwsbrief van
het nieuwe jaar mag een welgemeende nieuwjaarswens niet ontbreken: de dorpsraad
wenst u en uw naasten een gelukkig en vooral gezond 2013!
Reinier Bloemer

Begraafplaats
Bij de Dorpsraad werd van meerdere zijden bezorgdheid geuit over de mogelijkheid tot
begraven op de Algemene Begraafplaats in de toekomst. Dit omdat de bestaande ruimte
vol begint te raken. In het voorjaar van 2012 is daarover reeds een brief gestuurd naar de
gemeente. Hierop werd echter nooit een antwoord ontvangen. De kwestie is vervolgens
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in november opnieuw aangekaart en er is door Baambrugge een plan voorgelegd,
waarin naast uitbreiding van het aantal graven en het creeren van beperkte
parkeergelegenheid ook voorzien was in een urnenmuur. Inmiddels heeft hierop een
gesprek met de wethouder plaatsgevonden. Uiteindelijk is daarop als reactie van de
gemeente vernomen, dat men eerst wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen
het bestaande complex. Dit betreft dan met name de mogelijkheid van ruiming van
oude graven. Voorlopig moet dus eerst weer worden afgewacht wat hiervan het
resultaat is. De Dorpsraad zal natuurlijk de voortgang scherp blijven volgen.

Nieuw klompenpad: het Lindenhoff pad
Baambrugge heeft er een mooie rondwandeling bijgekregen door het weidegebied ten
noorden van ons dorp bij De Horn. Dirco te Voortwis, boer op de moderne boerderij
Lindenhoff, heeft de laatste hand gelegd aan een 1,5 km klompenpad over zijn
weilanden. Om het plan te bekostigen is er een subsidie van de provincie Utrecht
ontvangen, waardoor er bruggetjes konden worden aangelegd om de sloten veilig over
te steken en waardoor informatieborden konden worden geplaatst waar de
gebruiksregels worden uitgelegd. Daarnaast staat er ook informatie over de historie en
het huidige gebruik. Dirco te Voortwis heeft met dit project aangetoond dat moderne
agrarische bedrijfsvoering en recreatie goed te combineren zijn en wij hopen als
Dorpsraad dat dit voorbeeld navolging krijgt.
De Dorpsraad zet zich ook in om een rondwandeling te realiseren over het Indijkpad,
het waterbergingsgebied langs het spoor, achter de begraafplaats en via de
Rijksstraatweg weer terug.

Bezoek de Vernieuwde website
Check it out: In de vorige nieuwsbrief werd al melding gemaakt van de vernieuwing van de website
www.dorpsbelangenbaambru van de vereniging dorpsbelangen. Inmiddels is deze alweer een aantal maanden online.
gge.nl De website moet meer dan voorheen een vertrouwd medium worden waarop dorpsraad

de leden kan informeren, en waar leden feedback aan de dorpsraad kunnen geven (naast
natuurlijk het gewone gesprek of de telefoon). Het ligt in de bedoeling om de
verenigingswebsite uit te laten groeien tot een soort ‘startpagina’ voor Baambrugge,
waarop naast relevante informatie van en voor de leden, ook doorgeklikt kan worden
naar andere sites die voor Baambruggers van belang zijn. Tevens is het plan om een
jaarlijkse activiteiten kalender op te stellen, waarop activiteiten in Baambrugge vermeld
en aangekondigd kunnen worden. Work in progress, zoals u begrijpt, waarbij uw
opmerkingen, bijdragen, foto’s van harte welkom zijn.

Algemene Ledenvergadering; 11 april 2013
Op donderdag 11 april 2013 zal de algemene ledenvergadering gehouden worden in het
dorpshuis. Aaanvang om 20.00uur. Zet alvast in uw agenda!

