
 
 
 
 
 
 

Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge 
Website: www.dorpsbelangenbaambrugge.nl; email:  info@dorpsbelangenbaambrugge.nl 

Van de voorzitter…. 
De gemeente De Ronde Venen besteedt veel aandacht aan het wijkgericht werken; dat 
houdt in dat bekend is wat de wensen van de  inwoners zijn en dat er samen met de 
inwoners aan oplossingen voor gesignaleerde problemen gewerkt wordt. Daartoe streeft 
de gemeente naar organisaties in de wijken en kernen die de inwoners 
vertegenwoordigen. In veel wijken/kernen lukt het maar matig om dat op te zetten. 
Baambrugge heeft het geluk dat het nog net klein genoeg is om een sterke 
betrokkenheid en samenhang tussen de inwoners te hebben; andere wijken/kernen 
hebben dat minder tot niet. Bovendien heeft Baambrugge als vertegenwoordigende 
organisatie een vereniging in plaats van een stichting of comité. Dat garandeert een 
betere inspraak van de burgers, die immers voor een groot deel lid zijn van de 
vereniging. Laten we ons best doen om de betrokkenheid groot te houden; de burgers en 
leden door van zich te laten horen, het bestuur door zorgvuldig te luisteren, af te wegen 
en besluiten om te zetten in daden.  

130 km/u op de A2 
De snelheidsverhoging in de nachtelijke uren op de A2 levert stof tot discussie op, en ook 
binnen de dorpsraad zijn voor en tegenstanders te vinden.  De snelheidsverhoging gaat 
gelden op het traject tussen afslag Loenen/Vinkeveen en Maarsen; het traject tussen 
Vinkeveen en Holendrecht lijkt op dit moment buiten schot te blijven, omdat op dit 
traject behalve de normen voor geluid en fijn stof ook nog een extra norm geldt, 
namelijk voor de waterkwaliteit van de naastliggende natuurgebieden, Botshol en 
Vinkeveense plassen. Daarom blijft op dit traject de snelheidslimiet ook ’s nachts 100 km 
per uur, waarmee de overlast voor Baambrugge beperkt lijkt te blijven.  Ik pleit er echter 
voor dat we als Baambruggers –uit solidariteit -onze buurdorpen, van Loenen tot 
Maarsen steunen in hun protest tegen de voorgenomen snelheidsverhoging.  

Duurzaam Baambrugge  
Op zaterdag 24 november wordt er door de gemeente een manifestatie georganiseerd 
over duurzaamheid – zie aankondiging in deze nieuwsbrief.  Laat u daar informeren over 
uw mogelijkheden om zuiniger om te gaan met energie en grondstoffen. De Dorpsraad 
draagt deze initiatieven een warm hart toe en wil hier zelf de komende tijd meer 
aandacht aan besteden. Zelf ga ik er zeker heen, wellicht zelf als koploper, met mijn 
ervaring met isoleren en met zonnepanelen. 

Tot slot…Dorpsraad zoekt versterking!  De dorpsraad is naarstig op zoek naar versterking,  
o.a. de functie van secretariaat komt begin 2013 vacant. Wie durft? Bel me op (266878) 
om nader kennis te maken en om te horen wat het werk inhoudt. Ik ben benieuwd!  De 
vereniging is VAN de leden en VOOR de leden, en de dorpsraad acteert in uw aller 
belang. Laat uw betrokkenheid zien bij de ontwikkelingen in Baambrugge en schroom 
niet om uw vragen of opmerkingen bij de dorspraad te laten horen. Spreek ons aan of 
zoek contact via telefoon of email (info@ dorpsbelangenbaambrugge.nl).  
Met hartelijke dorpsgroet, Reinier Bloemer 
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Baambrugge als meest 
duurzame kern in de 

Ronde Venen? 

Terwijl bij de landelijke verkiezingen het streven naar duurzaamheid een zachte dood 
gestorven is, is er in Baambrugge een echte 'buzz' op dit gebied. Maar wat is 'duurzaam' 
eigenlijk, is het net zo'n vage term als 'groen'? Dat valt mee, je kunt er alle aktiviteiten 
onder vangen die er naar streven om ervoor te zorgen dat onze achterkleinkinderen ook 
nog op deze aarde kunnen leven. Een aanrader is een recente aflevering van het VPRO 
programma Tegenlicht, die u (opnieuw) kunt bekijken op  http://www. 
uitzendinggemist.nl/afleveringen/1294724.  Voor Baambrugge is het arsenaal aan 
mogelijkheden beperkt maar nuttig:  het terugdringen van het gebruik van fossiele 
brandstofen, het hergebruik van grondstoffen, en het streven naar een eigen 
Baambrugse voedselkringloop. Dat laatste vertaalt zich in de plannen van een van onze 
bewoners om het oude metier van schillenboer weer op zich te nemen, zodat ons eigen 
afval straks als karbo's weer op ons bord ligt. Energiebesparing en het inzetten van 
alternatieve energiebronnen gaan wellicht meer zoden aan de dijk zetten. Hier spelen 
twee initiatieven. Ten eerste heeft de Gemeente de Ronde Venen het project Koplopers 
(zie hieronder). Ten tweede is een groep bewoners van Baambrugge, mede namens de 
Dorpsraad,  en onder leiding van Minse de Bos Kuil, bezig duurzame 
energiemaatregelen te exploreren. Hier wordt voornamelijk gedacht aan het collectief 
inkopen en plaatsen van zonnepanelen. Zie ook www.facebook.nl/zonnigbaambrugge. 
Wilt u hierover meedenken en/of meedoen , neem dan contact op met Minse (tel 
290592 of email: minse@live.nl).  

Koplopers gezocht voor 
besparen en opwekken 

van energie 

Baambrugge duurzamer dan duurzaamst? 

De gemeente De Ronde Venen is op zoek naar inwoners die zich actief inzetten om 
energie te besparen in hun woning of die zelf energie in of bij hun woning opwekken. 
Samen met deze ‘koplopers’ wil de gemeente andere inwoners enthousiast maken om 
op een duurzame manier met energie om te gaan. Zaterdag 24 november 2012 
organiseert de gemeente samen met winkeliers, ondernemers en belangenorganisaties 
het evenement ‘Samen voor Duurzaam’. Dit evenement, op het Raadhuisplein en in het 
gemeentehuis, staat in het teken van duurzaamheid en duurzame maatregelen in 
woningen in het bijzonder. Met behulp van het evenement wil de organisatie inwoners 
enthousiast maken om duurzame maatregelen aan hun woning te treffen. Onderdeel van 
‘Samen voor Duurzaam’ is het project ‘koplopers’ waarin inwoners vertellen wat zij 
hebben gedaan aan energiebesparende maatregelen in hun woning, bijvoorbeeld door 
de woning te isoleren of door het gebruik van duurzame materialen. Daarnaast komen 
inwoners aan het woord, die zelf duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld met behulp 
van zonnepanelen. De gemeente wil graag samenwerken met deze inwoners. Wij zoeken 
belangstellenden die maatregelen op het gebied van duurzaamheid hebben toegepast en 
richting andere inwoners hierover willen vertellen. Daarbij zoeken wij ook inwoners die 
in de toekomst maatregelen willen nemen of op de hoogte gehouden willen worden.  
Wilt u meer informatie of zich aanmelden bij de gemeente? Dat kan door te bellen met 
Astrid Scholte (0297 291721) of door een mail te sturen met daarin uw naam en adres 

naar: koploper@derondevenen.nl  
 

Koplopers’ gezocht….. 

Bezoek de Vernieuwde website 
Er is door Anke de Graaf en Peter Bouwdewijn  hard gewerkt aan een make-over van de 
website, die naar de wens van de dorpsraad een centralere rol zal gaan spelen in de 
informatie naar Baambruggers toe.. Per 1 november gaat deze ‘live’.  In de volgende 
nieuwsbrief hierover meer. 
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