
 
 
 
 
 
 

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

Van de (nieuwe) voorzitter…. 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 11 april j.l. ben ik door de aanwezigen als 
bestuurslid benoemd. Ik dank hen voor het in mij getoonde vertrouwen. Op de daarop 
volgende bestuursvergadering, bij het verdelen van de functies, heeft het bestuur mij 
aangewezen als de voorzitter van de dorpsraad . Graag neem ik de 
verantwoordelijkheid op me om de komende jaren, waarin de Dorpsraad de 
experimentele fase loslaat, het  bestuur voor te zitten. Ervaring in dit type werk heb ik 
de laatste vijf jaren opgedaan als voorzitter van een andere, grote belangenvereniging 
in de voormalige gemeente Abcoude, de OBV (Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-
Baambrugge), waar veel Baambruggers lid van zijn. De goede contacten die ik in die rol 
met de gemeente heb opgebouwd, hoop  ik op een vruchtbare manier in te kunnen 
zetten in het belang van de Baambrugse gemeenschap. 
 
Even een paar woorden ter introductie: in 1990 ben ik verhuisd van Abcoude naar het 
Zand- en Jaagpad, waar ik tot voller tevredenheid leef met mijn partner Anke de Graaf, 
te midden van een boomgaard, kippen en een moestuin, en druk ben met o.a. veel 
vrijwilligerswerk.  Samen met andere mensen van het eerste uur, ben ik intensief 
betrokken geweest bij de oprichting van de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge. 
Waar toendertijd mijn nevenfuncties mij belemmerden om bestuurslid te worden, 
beschik ik nu over meer vrije tijd en wil ik mij enthousiast inzetten om de vereniging in 
de komende jaren het stadium van de volwassenheid in te loodsen.  
 

Vernieuwde website in de maak  
Een  van de voorwaarde voor een goed functionerende en levendige Vereniging 
Dorpsbelangen betreft een informatieve en goed gevulde website. De huidige website, 
die op ontoereikende software draaide, krijgt een flinke opknapbeurt door 
verschillende vrijwilligers. De nieuwe site wordt informatiever; onder andere de 
agenda’s en verslagen van de bestuursvergaderingen kunnen worden bekeken alsmede 
belangrijke correspondentie met de gemeente. In een volgende fase hopen we de site 
interactief te maken (met een forum), om zodoende een betere voeling te krijgen en te 
houden met onze leden. Zodra de nieuwe website na de zomer actief is, wordt u 
hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd de site regelmatig uit te proberen. 
 

Duurzaam Baambrugge 
De commissie Landschap/Natuur&Milieu/Historisch karakter gaat binnenkort meer 
aandacht schenken aan duurzaamheid binnen Baambrugge. Dat zal zich uiten in 
activiteiten op gebieden als zonnecollectoren (warm water) en zonnepanelen  
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Vanuit de gemeente bereikte ons de vraag of de dorpsraad bij haar leden wilden 
onderzoeken of er vrijwilligers zouden zijn die bereid zijn om een ochtend te helpen 
bij het plaatsen van een schutting bij een mede-dorpsinwoner, die hierzelf niet toe 
in staat is. Bereidwilligen kunnen zich melden bij een van de bestuursleden of via de 

email (info@dorpsbelangenbaambrugge.nl) de gemeente vraagt bewoners om 
een idee voor een burendag. Beschikbaar is een bedrag van € 500,- en het idee is 
iets doen in de buurt, opfleuren, opknappen etc. te houden op 22 september, 
verdere info www.dorpsbelangenbaambrugge.nl 
 
 

Helpende handen gevraagd…. 

Baambrugge als meest 
duurzame kern in de 

Ronde Venen? 

(elektriciteit), maar ook in zaken als afvalscheiding, huis isolatie en dergelijke. Het 
zou bijzonder zijn als de Baambrugse gemeenschap hierin voorop gaat lopen en zo 
een voorbeeld kan gaan worden voor de andere kernen in onze gemeente. We 
hopen op uw medewerking, als het zover is. 
 

Tot slot…. Als u het bestuur iets wilt melden of vragen, schroom dan niet en neem 
contact op met een van de bestuursleden. Spreek ons aan, bijvoorbeeld als we in 
de dorpswinkel boodschappen doen of in het dorpshuis een borrel drinken.  Of –als 
onze wegen elkaar niet kruisen- gebruik de e-mail 
info@dorpsbelangenbaambrugge.nl) of telefoon. 

Doelgroep  jongeren en 
starters centraal in 

nieuwe bouwplannen 

Nieuwe bouwplannen voor Baambrugge 
Op 23 mei was er een informatie avond over een nieuw bouwplan, inmiddels 
bekend als Kromwijck, op het terrein tussen Petrogas en bebouwing Rijksstraatweg. 
Dit plan omvat 30 tot 40 goedkopere woningen, vooral bestemd voor de doelgroep 
van jongeren en starters uit Baambrugge en omgeving.  
 
De dorpsraad heeft in een eerdere fase aan de hand van Woonstellingen een 
Woonvisie geformuleerd en gepubliceerd in de nieuwsbrief van juni 2010. Deze 
heeft als uitgansgpunt gediend bij het opstellen van de structuurvisie Baambrugge 
die thans in de maak is. Ook in deze visie komt de behoefte aan goedkopere 
woningen voor jongeren en starters naar voren. En de schaalgrootte van het nieuw 
project is met 30 tot 40 woningen op termijn in overeenstemming met de 
geformuleerde woonstellingen. Echter, de dorpsraad vraagt zich af of het wenselijk 
is dat er een volgend woningbouwproject ontwikkeld wordt, terwijl het vorige project 
IJsvogel nog niet is afgerond.  Binnen dit project is nog bouwgrond te koop die zich met 
een wijziging bestemmingsplan leent voor starterswoningen. Daarnaast maakt de 
dorpsraad zich ernstig zorgen over het gebrek aan fasering in de huidige plannen. 
Met de door de thans geplande fasering zullen er, net zoals in de wijk IJsvogel, veel 
woningen tegelijkertijd beschikbaar komen, waardoor een groot deel van de 
woningen al aan mensen van buiten Baambrugge verkocht zijn als Baambrugse 
starters aan kopen toe zijn.  Om voor een langere periode starters in Baambrugge 
de mogelijkheid te bieden in hun eigen dorp te wonen is naar mening van de 
dorpsraad een fasering over 10 jaar met tussenpozen van minimaal 2 jaar gewenst. 
 
 
 
 
 Hulp gevraagd bij 

plaatsen van een 
schutting 

  

Uw Idee voor burendag 2012? 
 De gemeente vraagt bewoners om een idee voor een burendag. Beschikbaar is een 
bedrag van € 500,- en het idee is iets doen in de buurt, opfleuren, opknappen etc. te 
houden op 22 september, verdere info www.dorpsbelangenbaambrugge.nl 
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