
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen 

Baambrugge op donderdag 16 maart 2017 in het Dorpshuis 

 

Aanwezig 35 leden van de vereniging, inclusief het bestuur 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Afmeldingen Abbey, Hylke, Dries Lugt, Niels van Eijden.  

 

2. Verslag ALV 2016 

Verslag goedgekeurd, zonder opmerkingen 

  

3. Sociaal jaarverslag 2016 

Verslag goedgekeurd  

 

4. Financieel jaarverslag 2016 

Nico Bos vraagt naar achtergrond subsidie. Dit betreft gemeentesubsidie 

Nico Bos leest brief kascommissie voor. Decharge wordt verleend.  

 

5. Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrole-commissie. Hylke 

was reserve en wordt nu volwaardig lid. Op verzoek: Hadewich Kleipool 

wordt reserve 2018. 

 

6. Presentatie plannen 2017 

 

Landschap: Knotploeg, 11 mensen bijeengeweest. Dit jaar verder met 

hopelijk meer leden. Voorstel om aan de knotploeg Abcoude € 300 te 

doneren. Groen aan de buurt. Veel fondsen kunnen subsidie geven. Kan 

via de Dorpsraad. Groenbeleidsplan Baambrugge. Bepaalt hoe en wat 

voor groen er wordt geplant. In april vergadering met raadsleden. In de 

zomer wordt het plan goedgekeurd. Waterberging, in december te weinig 

mensen. Wandelgebied: in de ijskast. Te veel tegenwerking. 

Opschoondag in buitengebied of dorp rommel opruimen. Weinig mensen. 

Boomplantdag met scholen. Overleg met DRV. Loopt via Pieter 

gesmeerd.  

Gemeente ruimt takken op bij knotten. Mensen nodig om te helpen, 

bijvoorbeeld ook met het recht leggen van takken. We werken samen met 

knotploeg Abcoude. Akkoord met subsidie van € 300. Opschonen (Bert) 

n.a.v. vraag Gerard Nelis met vraag overlast honden. Gemeente gaat 4 

losloopgebieden in buitengebied aanleggen. Inclusief vuilnisbakken en 

plasticzakken. Geld komt uit hondenbelasting.  



Bouwen en Wonen: We missen coördinator.  Bouwers en ontwikkelaars 

worden actiever. Commissie moet nieuw leven worden ingeblazen. Er 

wordt gekeken naar volgend project. Een plekje open: langs de Zuwe. 

Dorpsraad heeft afgetast of er te praten valt. We willen leden raadplegen. 

Tweede project: verzamelgebouw op terrein Andriessen, units te 

verhuren van kleine bedrijven. Zuwe hoogstens geschikt voor 

lintbouwing. Dus Versloot. Behoefte aan goedkope starterswoningen.  

Nelis: langs Zuwe bij voorkeur alleen huurwoningen, maar dat is niet 

afdwingbaar. Andere plek: Schapenweide. Grond is van de gemeente. 

Doelstelling nu: langzaam groeien. 

Communicatie (Gerard). Welkomstpakket voor nieuwe bewoners met 

info over activiteiten binnen het dorp. Dirk de Jong plus nog een 

vrijwilliger (wordt Gertie van Oostrom). Website met dorpsagenda. Via 

internet kan men activiteit aanmelden. Problemen met opvolger 

vanwebmaster. We zoeken webbeheerder. Geen vrijwilliger gevonden. 

Zoeken nu arbeidsgehandicapte via de gemeente. Commercieel bedrijf 

gaat het opzetten. Agenda komt op verschillende monitoren. Aanschaf 

monitoren en computer: € 1.500. Dorpsagenda: prima plan. Piet Hein wil 

dat we van iedereen de emailadressen nemen en eens per kwartaal een 

nieuwsbrief sturen.  

Geen digitaal bord? Nee, gaat via commerciële partij dat veel kost. 

Sponsors. Wij willen het via de monitoren. Communiceer met jongeren 

via een app. Gebruik app ook om website onder de aandacht te brengen. 

Liesbeth kijkt voor activiteiten in Baambrugge op facebookpagina 

Baambrugge voor Baambrugge.  

Watertappunt op Dorpsplein, met name voor fietsers en passanten. 

Onderhoud door gemeente. Tweede waterpunt op plein bij Kromwijck.  

Verkeersveiligheid. Rijksstraatweg krijgt busdrempels bij monument, 

Kroom en Hazevoet. 40 km limiet niet mogelijk. Situatie brug. Veel 

ongemakken (paaltjes, gaten in de weg) verholpen. Rijkstraatweg nu als 

sluiproute aangemerkt. Begraafplaats. Er gaat een urnenmuur komen. 

 

Welzijn en voorzieningen. Buurtambassadeur. Brugcommissie loopt 

goed. Wethouder langs geweest. Gemeente heeft met ons plan ingestemd. 

Nu voorbereiding, daarna vergunningaanvraag. Monumentencommissie 

gaat er naar kijken. Na oktober 2017 wordt het gerealiseerd. (iets te 

voortvarend: het wordt voorjaar 2018). Land en tuinbouw gaat niet 

akkoord. Niet uitgenodigd voor vergadering. Bezwaar tegen palen (maar 

die worden niet gezet). Men is bang voor versmalling indraai. Strepen op 

brug om aan te geven dat het een voetgangersgebied is. Buurtkamer: 



groot succes, boven de 20 deelnemers. Wellicht is er meer behoefte aan 

activiteiten. Snel internet: Investeringsmaatschappij die dit doet heeft 

teveel aanvragen. Wanneer we aan de beurt zijn is onduidelijk.  

 

7. Benoeming bestuursleden 

Oproep om zich aan te melden. 

 

8. Rondvraag 

Ivo: Investeringsmij deelt mee dat hij Rob de Vree heeft mede Samobiel 

Adri klaagt over kapotgereden asfalt bij fietspad bij het tunneltje.   

 

 

Pauze 

 

Voorstellen nieuwe wijkagent Peter van der Noll. Die een oproep doet 

om vooral contact met hem op te nemen, via internet en mobiel. 

 

Buurtambassadeurs. Gerard. Is dat zinnig? Iemand uit de buurt, sociaal 

betrokken. Signaleren onregelmatigheden. Bekendgemaakt als 

contactpersoon. Kan doorverwijzen als spin in het web. Wegwijzer. Bij 

onenigheid bemiddelen weer doorverwijzen. Vereisten: training 

van twee avonden. Kenners zijn enthousiast. Vinden we dit zinnig? Nico: 

er zijn veel instanties, maar al je de weg niet weet heb je een probleem. 

Het ontslaat anderen niet van de plicht om naar elkaar om te zien. Dus: 

voorkom dat mensen denken dat het daarmee allemaal is geregeld. Het is 

bijna professioneel werk. Adri: het gaat me name om de mensen de niets 

vragen omdat ze geïsoleerd zijn. Piet Hein: als je mensen bereid vindt 

geef je ze meteen ook een bepaalde positie die tot terughoudendheid in de 

buurt leidt. Huisarts eerst aangewezene. Als men zich terugtrekt wil men 

dat ook best vaak zelf. Beter: doorverwijzen naar vereniging 

Dorpsbelangen. Niet te nadrukkelijk etiketteren. Werkt averechts. 

Conclusie: eerst onderzoeken wat we willen, daarna stemmen. 

 

Meer sociale activiteiten. Eetcafé. 4e donderdag van elke maand.  

 

Jongeren. Op vrijdagavond onder leiding van jongerenwerker. Nog 

niemand gevraagd. Piet Hein: informeer eens naar ideeën bij de jongeren. 

Charlotte: verzin niet iets dat uit je eigen jeugd opkomt. Gerard: niet de 

bedoeling dat DR het verzint, maar jongerenwerker van Tympaan de 

Baat. Dus: heel goed idee.  



 

Culturele activiteiten. Alles in Abcoude. Meer naar Baambrugge halen. 

Filmclub: geen belangstelling. Gerard gaat praten met Abcoude. Adri: 

praat met Dorpshuis.  

 

Buurtkamer. Nieuwe groep op andere ochtend, met programma. 

Onderzoek het, door het te doen. Gericht op mensen die behoefte aan 

meer diepgang hebben. 

 

Herinrichting Brugstraat: Wandelgebied, geen stoepranden meer, geen 

trapjes. Voordeel dat wandelaar ook achter de bomen kan lopen. We 

willen het voorleggen aan de gemeente. Stopverbod bij Pietje, 

parkeerverbod bij de Wilt. Theo: kan je dan als wandelaar op de straat 

lopen? Nelis, wordt het hierdoor veiliger? Voetgangers op de weg? Nelis: 

Meer ruimte in bocht voor de kerk? Parkeerplaatsen voor pastorie? We 

nemen het mee. 

 

Hylke de Cock praat de vergadering bij m.b.t. het voornemen de 

Kruisvereniging op te heffen en het liquidatiesaldo te verdelen. De 

Dorpsraad heeft een brief gestuurd om aan het te verdelen vermogen een 

goede bestemming te geven: een serre aan het Dorpshuis.  

Piet Hein Bellaar stelt voor een actie te starten om geld in te zamelen 

voor de Brug. Iets voor de Vereniging om ook wat geld te storten? Albert 

de Brauw suggereert Baambruggers te vragen om het geld voor te 

schieten. Bert van Walbeek wil de gemeenteraad erop aanspreken: laat 

die B&W onder druk zetten   

Albert de Brauw ten slotte suggereert de Dorpsraad de ALV niet uit te 

schrijven in dezelfde week als waarin de tennisclub de jaarvergadering 

heeft. 

 

9.  Sluiting 

 

Na de pauze wordt de vergadering voortgezet met een presentatie van 

Gerard de Korte over de gewenste herinrichting van de Rijksstraatweg. Er 

volgt een geanimeerde discussie waarbij veel verschillende standpunten aan 

de orde komen.  
 

 


