
Sociaal jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge 2017 

 

Bestuur 

Samenstelling 

Op 1 januari 2017 was het bestuur als volgt samengesteld: 

R. Bloemer (voorzitter), G. De Korte (vice-voorzitter), W. Bruins Slot (secretaris/penningmeester) en 

de leden B. van Walbeek, A. Morsink-Gieske en J. de Groot.   

Bestuursvergaderingen 

Er zijn in 2016 elf bestuursvergaderingen geweest. Agenda punten waren o.a.: 

- bestuur: uitbreiding en vernieuwing;  

- commissies: uitbreiding en bemensing; doelstellingen en activiteiten van de vijf commissies; 

- intensivering contacten met de gemeente; vertegenwoordiging bij vergaderingen dorpsraad; 

- website www.dorpsbelangenbaambrugge.nl; 

- de Nieuwsbrief; 

- Afwikkeling Dorpsbrug-problematiek. 

- Geluidsoverlast Schiphol: instelling van een nieuwe commissie. 

De bestuursvergaderingen worden met grote regelmaat bijgewoond door L. Boswijk (Tympaan-De 

Baat) en P. Scholten (contactambtenaar gemeente), beiden lid van het wijkteam Baambrugge van de 

gemeente De Ronde Venen. 

 

Leden 

Op 1 januari 2017 had de vereniging 61 individuen en 129 gezinnen als betalend lid. Op 31 december 

2017 waren 61 individuen en 125 gezinnen betalend lid. Uitgaande van de veronderstelling dat een 

gezin uit gemiddeld 3 personen bestaat, zijn dat meer dan 400 personen. Het aantal betalende leden 

vertoonde in 2017 een zeer lichte daling. 

 

Algemene vergadering 

Op 16 maart 2017 is de algemene vergadering gehouden. Deze werd bezocht door ca. 35 leden, 

inclusief de leden van de Dorpsraad. Het verslag van de algemene ledenvergadering 2017 staat op de 

website onder de pagina ‘bestuur’. 

 

Commissie Communicatie, o.l.v. Abbey Morsink-Gieske 

 

Nieuwsbrief Baambrugge                                                                                                                                

Afgelopen jaar is de nieuwsbrief Baambrugge drie maal verschenen. Ook voor Baambrugge geldt dat 

rond de zomervakantie duidelijk sprake is van de beduchte ‘komkommertijd’. Rond die tijd was te 

weinig nieuws voorhanden om een mooi gevarieerd blad te kunnen drukken. De Nieuwsbrieven 

worden in Baambrugge huis-aan-huis bezorgd als bijlage bij De Groene Venen. De coördinatie van de 

Nieuwbrief Baambrugge berust bij Liesbeth Boswijk, namens de gemeente De Ronde Venen, en 

Abbey Morsink-Gieske, namens de vereniging Dorpsbelangen Baambrugge. 

Nieuws via E-mailberichten                                                                                                                                       

Ook in 2017 zijn verscheidene keren mails verstuurd naar onze leden. Deze berichten bevatten ofwel 

dorp gerelateerde zaken of andere informatie die wij als bestuur van de vereniging Dorpsbelangen 

Baambrugge van belang vinden voor de inwoners.  

http://www.dorpsbelangenbaambrugge.nl/


Website                                                                                                                                                                   

Het aantal bezoekers van de website is afgelopen jaar verder afgenomen. De structuur en invulling 

van de website is toe aan een facelift. Het huidige format waarin de website is gebouwd, leent zich 

niet voor de vernieuwingen die het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Baambrugge voor ogen 

heeft. Daarnaast heeft onze zeer ervaren webmaster aangegeven de taken neer te willen leggen. Dit 

heeft geresulteerd in een zoektocht naar een nieuw format voor de website: moderner en vooral ook 

makkelijker te bedienen voor leken. Dit hebben we onder aanvoering van Gerard de Korte gevonden 

in de vorm van Buurbook. Verdere toelichting wordt gegeven bij de commissie 

Welzijn/Voorzieningen. 

Welkomst mandjes                                                                                                                                           

Nieuwe bewoners van Baambrugge worden sinds eind 2017 verrast met een Welkomstmandje, door 

Gerty van Oostrom en Dirk de Jong uitgereikt namens het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen 

Baambrugge. Het mandje is gevuld met informatie over (verschillende ondernemers in) Baambrugge 

en omgeving en een aantal kleine gestes. Het doel is de mandjes in de loop van komend jaar nog 

beter te vullen met informatie en cadeautjes van plaatselijke ondernemers, om een zo compleet 

mogelijk beeld van ons mooie dorp te kunnen schertsen.  

Publiciteit                                                                                                                                                                

Met de komst van Buurbook, dat tevens als dorpsagenda en digitale ontmoetingsplek functioneert, is 

de plaatsing van een extra scherm voor de dorpsagenda bij de Troefmarkt overbodig geworden.  

 
Commissie Welzijn/Voorzieningen o.l.v. Gerard de Korte   
 

Snel internet buitengebied. 

Voor Glasvezel Buitengebied is eind vorig jaar en begin dit jaar een grote wervingsactie op touw 

gezet om voldoende deelnemers definitief aangemeld te krijgen. We hebben er hard aan gewerkt om 

de Baambruggers daarin mee te krijgen. Het was erg spannend of de vereiste 50% gehaald zou 

worden. Maar op het laatste moment is toch 53,9% gehaald en de aanleg gaat dus door. De inwoners 

buiten de dorpskernen krijgen glasvezel als zij dat willen. De werkzaamheden gaan naar verwachting 

na deze zomer beginnen en zullen zeker anderhalf jaar gaan duren. 

 

Dorpsbrug 

Onze mooie brug wordt verbouwd. De brug wordt verhoogd en verbreed. Gemeente De Ronde 

Venen had de bedoeling om de werkzaamheden af te ronden voor het vaarseizoen 2018, maar dat is 

niet gelukt. De voorbereidingen nemen meer tijd in beslag dan was voorzien waardoor de 

aanbesteding nog niet rond is. De verwachting is dat na de zomer met de uitvoering wordt 

begonnen. 

 

Digitaal Dorpsplein 

Momenteel is een groepje dorpsgenoten bezig om een website in te richten die de bestaande 

website van onze Vereniging Dorpsbelangen gaat vervangen. Deze website noemen we Buurboek, 

het wordt een informatiebron voor alles wat in ons dorp gebeurt bevat onder andere een 

buurtagenda met geplande activiteiten in het dorp, buurtnieuws, informatie over verenigingen, 

school, kerk en ondernemers. Ook kan er een sociaal netwerk in opgebouwd worden zoals 



Buurtgroepen en apps 

Het is een interactieve site, wat betekent dat iedereen in het postcodegebied Baambrugge er 

berichten en activiteiten op kan plaatsen. 

 

Sociale activiteiten 

De buurtkamer is op dinsdagochtend open voor ouderen en loopt goed. De Dorpsraad monitort de 
gang van zaken hiervan op afstand.  
Voor de jeugd is op vrijdagavond ‘jeugd in beweging’ opgezet. Op deze avonden kan de jeugd van 12 
tot 17 in de sportzaal aan sport en spel doen onder leiding van jeugdwerkers/sportcoaches.  
Ook is een keer per maand de gezamenlijke maaltijd van start gegaan voor met name alleenstaanden 
en/of ouderen. Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwilligers.  We zijn heel blij met deze 
activiteiten maar denken dat er nog meer behoefte is aan deze vorm van ontmoeting. De kunst is om 
daarvoor de juiste vorm te vinden. Maar ook belangrijk is om voldoende vrijwilligers enthousiast me 
maken. 
 
Oproep 
Wie wil meehelpen als vrijwilliger voor de verschillend sociale activiteiten? Het maakt niet uit wat je 
kunt of wie je bent, want samen kunnen we meer. Opgeven kan bij één van de leden van de 
Dorpsraad. 
 
Commissie Landschap Natuur & milieu/Historisch karakter o.l.v. Joost de Groot 

Knotploeg                                                                                                                                                                
Sinds een paar jaar is de werkgroep actief en organiseert het knotten door vrijwilligers uit Abcoude 
en Baambrugge. De werkgroep heeft beschikking over gereedschappen om te snoeien en te knotten. 
Er is ook een caravan beschikbaar van waaruit koffie, koek en soep wordt verstrekt. In potentie 
bestaat de groep uit circa achttien Baambruggers, maar de kern wordt gevormd door een groepje 
van circa zes, mannen en vrouwen. De ervaring is dat werken in het groen heel plezierig is en 
gezellig.                                                                                                                                                                      
Begin 2017 hebben we aan de Horn geknot, zowel nabij de Lindenhoff-boerderij als aan het begin 
van de Horn. Het waren bijzonder mooie dagen met een goede opkomst. In november en december 
is geknot bij Gein Noord. Hier was de opkomst beperkt, jammer want hoewel het vooral in december 
behoorlijk koud was, was het toch prachtig weer met de meest fraaie luchten. ’s Middags ging het 
regenen, maar toen waren we al in de caravan om te schuilen. In het nieuwe jaar hebben we geknot 
aan de Horn nabij de Schimmelpenninck Hoeve, en wel tot tweemaal toe, want de opkomst viel wat 
tegen en nog is werk niet helemaal gereedgekomen. Dat wacht tot volgend seizoen.  
 
Groenbeleidsplan 
Het groenbeleidsplan moet duidelijk maken hoe de Gemeente De Ronde Venen de komende 20 jaar 
om wil gaan met het openbaar groen. Na in 2016 eenmaal hierover te hebben vergaderd, zijn we in 
voorjaar 2017 nogmaals bij elkaar geweest. Op 4 april 2017 zijn de plannen van alle kernen die onze 
gemeente rijk is in een gezamenlijke commissievergadering ruimtelijk zaken gepresenteerd. 
Vervolgens heeft de gemeenteraad het plan vastgesteld in de vergadering van juni 2017. 
 
Boomplantdag 
De boomplantdag is georganiseerd door Bert van Walbeek in samenwerking met de scholen. Het was 
weer een groot succes. 
 
 
Waterbergingsgebied 



Minder succesvol was de organisatie van een werkdag in het waterbergingsgebied. Er was hiervoor 
gebrek aan belangstelling zodat de werkdag door Waternet moest worden afgezegd. Gelukkig was de 
opkomst aan het begin van 2018 heel goed, en met prachtig weer konden we veel doen. De 
ontvangst in de Waternetkeet was uitstekend.  
 
Samenstelling commissie 
De commissie bestond 2017 uit: Bert van Walbeek, Albert de Brauw en Joost de Groot. Begin 2018 is 
de commissie versterkt met Judith Brandon en Denhard de Smit.  
De commissie houdt zich aanbevolen voor goede ideeën uit het dorp.  
 
 
Commissie Verkeer en Veiligheid o.l.v. Bert van Walbeek 
 
Situatie Brugstraat 
Met de gemeente wordt overleg gepleegd ten aan zien van de herinrichting van de Brugstraat. Er is 
aandacht voor de veiligheid van de voetgangers en voor de toegankelijkheid van de Troefmarkt. Ook 
wordt rekening gehouden met de belangen van de bewoners. Ook de problematiek op de 
Rijksstraatweg voor de brug is onderwerp van overleg. 
 
Schouw 
Samen met de gemeente is er een schouw gedaan van wegen en trottoirs in Baambrugge. Er zijn 
verbeteringen voorgesteld die helaas tot op heden niet zijn gerealiseerd. 
 
Diversen 
Bert heeft ook gefungeerd als contactpersoon bij het realiseren van de Urnenmuur op de 
begraafplaats. Daarnaast is hij betrokken geweest bij het plaatsen van een tappunt bij de dorpspomp 
op het Dorpsplein. 
 
 
Commissie Vliegverkeer o.l.v. Peter van der Maat 

De Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge is aangenomen als participant in het Overlegorgaan 

Schiphol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


