Verslag van het overleg met de gemeente over de Dorpsbrug en verdere stappen
Op de informatieavond van 23 april in de 5 BOGEN over het conceptverkeersplan voor de Dorpsbrug
heeft de Dorpsraad beloofd zo snel mogelijk met de gemeente in overleg te gaan over de
vervolgstappen rond de dorpsbrug. Het overleg vond al plaats op dinsdag 28 april.
Het verslag
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Inleiding
De informatieavond is druk bezocht door met name tegenstanders van het concept-besluit: breedtebeperking vanaf 2,5
meter ondersteund met fysieke beperking vanaf 2,7 meter.
De weerstand tegen het conceptbesluit was van te voren niet voorzien.
Lopende Procedure
De dorpsraad doet het dringende verzoek de procedure voor de genoemde breedte beperking zo spoedig mogelijk te
stoppen. Dit omdat er de nodige onrust is onder veel bewoners en omdat dit een verzoenend constructief gebaar zou zijn.
De gemeente deelt mee dat de procedure formeel per 7 mei vanzelf al stopt. Het is een college besluit en de
portefeuillehouder Verkeer kan dit niet zelf zomaar intrekken. Dat moet namelijk weer via een collegevergadering die op
zijn vroegst 12 mei plaats vindt, na de datum van 6 mei (Laatste dag indienen zienswijze).
Daarnaast kunnen ingediende zienswijzen van direct belanghebbenden (bedrijven) juist belangrijke informatie opleveren,
die anders wellicht niet tot ons komt. De oproep daarom om dit dus te doen, zo veel als mogelijk onderbouwd met cijfers,
feiten of ervaringen.
Ook is het belangrijk aan te geven dat er hoe dan ook een probleem ligt dat gezamenlijk (gemeente en gemeenschap
Baambrugge) opgelost moet worden. Stoppen van de procedure kan tot te veel vrijblijvendheid leiden.
Vervolg procedure
Omdat door de gemeente verwacht werd dat er bezwaren zouden komen is er in het voortraject bewust voor gekozen om
eerst een concept besluit te nemen en de reacties af te wachten. Gezien de reacties wordt er niet voor gekozen om over te
gaan tot een definitief besluit maar wordt eerst nader onderzocht of een breed gedragen voorstel in samenwerking met de
Dorpsraad en belanghebbenden mogelijk is.
Afgesproken wordt dat er een werkgroep Dorpsbrug wordt opgericht bestaande uit bewoners / bedrijven Baambrugge en
gemeentelijke medewerkers. De Dorpsraad zal vrijwilligers hiervoor gaan werven. Deze gaan een of meerdere voorstellen
uitwerken voor het probleem aanrijdschade brug Baambrugge. Daarbij al als kader aangegeven dat voor het verbreden van
de brug met behoud historisch karakter, er geen budget aanwezig is en deze oplossing voorlopig dus weinig kans maakt.
Deze voorstellen zullen vervolgens weer worden gepresenteerd op een inloopavond. Het meest geschikte voorstel op basis
van effectiviteit, belangenafweging en draagvlak zal vervolgens worden voorgesteld aan het college. Deze neemt vervolgens
afhankelijk van draagvlak een concept-besluit of een definitief besluit. Schematisch:

1.

Procedure indienen zienswijzen tot 6 mei

2.

Oprichten werkgroep en 1e bijeenkomst voor medio juni

3.

Uitwerken voorstellen werkgroep: zomer / najaar 2015

4.

Inloopavond o.b.v. voorstellen najaar 2015

5.

Voorstel aan college eind 2015 / begin 2016

6.

Concept – of definitief besluit college 1e kwartaal 2016.

Er zijn dus meerdere perioden waarin belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen: door enkelen bij de werkgroep. Door
iedereen op de inloopavond en nog enkele weken daarna en formeel na een genomen concept- of definitief besluit in 2016.

=================
De procedure
De Dorpsraad had als wens dat de procedure rond de brug gestopt zou worden, waarmee de
gemeente een duidelijk signaal zou afgeven dat er geen breedtebeperking zou komen. Blijkbaar hoeft
daarvoor niet de procedure gestaakt te worden. Voor de gemeente is het duidelijk dat er, vooral bij
de ondernemers, te veel weerstand is. Mensen met bezwaren tegen het conceptverkeersplan
worden uitgenodigd een zienswijze in te dienen. Door de zienswijzen krijgt de gemeente een
duidelijker beeld over de achtergronden en argumenten van de bezwaren. En dat is weer input voor
de werkgroep, die op verzoek van de Dorpsraad wordt ingesteld. De opdracht voor de werkgroep is
het zoeken naar alternatieve oplossingen voor het probleem bij de dorpsbrug. Want een probleem
blijft het, de brug wordt te vaak gemolesteerd door te brede voertuigen. Als dat niet ophoudt komt
er een dag dat de brug weer uit elkaar moet, of nog erger, dat het fundament hersteld moet worden.
Dat kan alleen als de Dorpsstraat afgesloten wordt, met gevolgen voor de mobiliteit in Baambrugge,
vooral van de bewoners aan de westkant van de Angstel. En voor het waterverkeer óp de Angstel.
Een zienswijze is niets meer dan een brief aan B&W waarin staat wat men vindt van een plan of actie
van de gemeente; positief of negatief. Liefst met motivering, dat maakt het voor de gemeente
inzichtelijker. Voor ondernemers is het verstandig hun zienswijze wel goed te onderbouwen, vooral
financieel. Wij hopen dat veel betrokkenen hun bezwaren, al dan niet onderbouwd, zullen versturen.
Dit moet vóór 7 mei en wel naar het volgende adres:
De gemeente De Ronde Venen; t.a.v het College van B&W
Postbus 250; 3640 AG Mijdrecht
De op te richten werkgroep
De Dorpsraad heeft voorgesteld een werkgroep op te richten, die met een voorstel moet komen voor
het oplossen van het probleem met de dorpsbrug; een oplossing met een breed draagvlak en dat
financieel haalbaar is. er moeten Baambruggers in de werkgroep komen te zitten. De Dorpsraad
nodigt u uit u aan te melden voor deze werkgroep. We zoeken mensen die in het algemeen belang
kunnen denken, goed naar elkaar kunnen luisteren en creatief kunnen denken. Als u hieraan voldoet
hopen wij dat u contact met de Dorpsraad opneemt.
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