Vereniging Dorpsgemeenschap Oud –Ade
Opgericht 1973

Notulen jaarvergadering 26 februari 2009
Er zijn in totaal 59 aanwezigen, waaronder het voltallige bestuur.
1. De vergadering wordt geopend door de voorzitter, hij heet iedereen van harte
welkom.
2. Het verslag van de vorige jaarvergadering wordt voorgelezen en door de vergadering
goedgekeurd.
3. De kascontrole werd verricht door Lia van Berkel en Rob Daalmeijer, deze vonden
alles in orde.
4. Het financieel jaarverslag wordt getoond op het scherm en door de vergadering
goedgekeurd.
5. Lia van Berkel moet reglementair aftreden als kascommissielid en in haar plaats
meldt Annelies van Wieringen zich aan.
6. Het jaarverslag over 2008 wordt voorgelezen. Vanuit de zaal komen vragen en
opmerkingen:
- Wethouder Floris Schoonderwoerd bevestigt dat de netten die door de bewoners
in de doelen van de trapveldjes zijn aangebracht niet voldoen aan de regelgeving.
Deze netten moeten daarom verwijderd worden. Gemeente en bewoners moeten
samen kijken of en wat voor andere doelen er geplaatst kunnen worden.
- Over de sloot bij de Watertuin wordt door de wethouders verklaart dat deze de
verantwoordelijkheid (eigendom) is van de Watertuin en dat de gemeente Kaag
en Braassem hier niets over te zeggen heeft.
- Over het in de actielijst genoemde fietspad door Oud Ade om het tweemaal
oversteken op te heffen, vertelt wethouder Floris Schoonderwoerd: het
Hoogheemraadschap wil op dit moment alleen akkoord gaan met een plan dat
onvoldoende ruimte laat voor de combinatie weg met fietspad èn voetpad. Er is
dan wel ruimte voor de weg met een gecombineerd fiets/voetpad. Eind maart
komt er meer informatie beschikbaar en de wethouder zegt toe dat de Dorpsraad
geïnformeerd zal worden.
- Op de vraag wie problemen heeft met de busverbinding, komen 2 reacties uit de
zaal. Een betreft de halte bij de Lange Brug waar chauffeurs soms niet stoppen,
een andere betreft het te vroeg aankomen van de bus waardoor men de bus mist.
- Wethouder Schoonderwoerd meldt dat een nieuw zeil voor de zandbak in de grote
speeltuin is besteld.
7. Dako van der Gaag is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt Dako van
der Gaag voor zijn inzet in de 18 jaren dat hij penningmeester was voor de
Dorpsraad.
Koos Pennings is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt unaniem herkozen.
De heer Nijland heeft zich gemeld voor de vacature van penningmeester en wordt
unaniem gekozen.
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8. Rondvraag
- Langs de Leidseweg was een verharding met specie. Restanten liggen nog in de
berm en zijn een probleem met maaien. Beide wethouders knikken dat zij dit
zullen meenemen.
- Pieter van Ruiten, voorzitter van Toneelvereniging VIOS maakt zich zorgen over
de toekomst van Ons Dorpshuis en vraagt aan de Dorpsraad of zij hier iets over
kunnen zeggen. De voorzitter antwoordt hier niet veel op te kunnen zeggen. Ada
van Leeuwen, bestuurslid van Ons Dorpshuis, antwoordt van achter de bar: het
bestuur is in gesprek met wethouder Van Velzen. Het bestuur gaat zich oriënteren
op een infoavond die de gemeente organiseert over de horeca in de gemeente
Kaag en Braassem. Of het gebouw blijft staan weet het bestuur niet.
- Pieter van Ruiten vraagt vervolgens of het klopt dat de gemeente plannen heeft
met het Dorpshuis waar de inwoners niets vanaf weten. De aanwezige
wethouders Schoonderwoerd en Uit den Boogaard hebben geen idee van zulke
plannen. Beiden geven wel aan dat mocht de vraag komen vanuit het bestuur van
het Dorpshuis, zij graag zullen meedenken over de toekomst van het Dorpshuis.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de exploitatie van het Dorpshuis een
probleem wordt met alleen VIOS als gebruiker. Daarom wordt gevreesd voor het
voortbestaan van het Dorpshuis. Bas beaamt dat de Dorpsraad deze zorg deelt
maar dat het Dorpshuis zelf naar andere inkomsten zal moeten zoeken.
Er wordt gevraagd naar de bestuurssamenstelling van het Ons Dorpshuis. Ada
van Leeuwen verklaart dat het bestuur momenteel bestaat uit vier personen
omdat er een vacature is voor de positie van voorzitter.
- Er wordt gevraagd hoever de Combibus rijdt. Wethouder Floris Schoonderwoerd
antwoordt: Er zijn na de fusie tot Gemeente Kaag en Braassem 2
taxivoorzieningen, waarvan een in Alphen en een in Leiden. Het plan is dat deze
in 2010 gaan fuseren. Als dit niet doorgaat moet er één aanbesteding gaan
plaatsvinden.
- In plaats van de aanleg van de Jeu de Boules baan tussen de kerk en de huizen
wordt gesuggereerd dat deze onder de bomen bij de pastorie zou kunnen komen.
Bas Olijerhoek legt uit dat het Kerkbestuur hiermee niet akkoord kan gaan omdat
dit de dood van de bomen tot gevolg zal hebben. Andere suggesties vanuit de
zaal zijn: in de kuil op de Kolk; op de parkeerplekken op de Kolk omdat niemand
daar parkeert wegens de luizenuitwerpselen die uit de bomen komt; achter de
heg voor de kerk (ook deze optie is door het Kerkbestuur verworpen); langs het
trapveldje; naast het Dorpshuis. Ook wordt gevraagd of de Jeu de Boulesbaan
draagkracht heeft in het dorp.
Bas Olijerhoek zegt toe dat de Dorpsraad zich nog verder hierin zal verdiepen.
- Waarom liggen de ruiten van het bushokje bij de Vrouw Vennemolen er steeds
uit? Wijkagent Kees van der Meer wijt dit aan vandalisme.
9. De voorzitter sluit de vergadering af en kondigt alvast het programma voor na de
pauze aan: een uitleg over groepswonen door Mevr. Henriëtte Maaskant van de
Woningbouwvereniging Alkemade.
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