Vereniging Dorpsgemeenschap Oud –Ade
Opgericht 1973

Notulen Jaarvergadering 9 maart 2010
Er zijn in totaal 32 aanwezigen, waaronder het voltallige bestuur:
Bas Olijerhoek (voorzitter), Tineke Reus (secretaris), Jan Nijland
(penningmeester), de leden Adrie Los, Koos Pennings, Joan Tacx,
Marco Volwater en aspirant-bestuurslid Ewout Verkerk.
Afwezig met bericht: afgevaardigde bestuur Meddle en wijkagent
Patrick Dompeling.
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Om 20:30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet
allen van harte welkom.
De vergadering is akkoord met de vaststelling van de notulen
van de vorige jaarvergadering.
De kascontrolecommissie is akkoord met het financiële
verslag over 2009.
De vergadering heeft geen vragen over het financiële
overzicht over 2009.
Rob Daalmeijer is aftredend uit de kascontrolecommissie en
Bep de Jong biedt aan zijn plaats in te nemen. Zij vormt met
Annelies van Wieringen de kascontrolecommissie voor
volgend jaar.
Het Jaarverslag 2009 wordt voorgelezen. Er zijn geen vragen.
Bas Olijerhoek treedt af als voorzitter en bestuurslid en Adrie
Los treedt af als bestuurslid. Joan Tacx neemt de taak van
voorzitter vanaf dit moment van Bas over. Ewout Verkerk
wordt aangesteld als nieuw bestuurslid. Bas bedankt de
vergadering voor het vertrouwen en benadrukt dat hij altijd
met veel plezier in de dorpsraad heeft gefunctioneerd. Joan
dankt Bas en Adrie voor hun inzet en heet Ewout van harte
welkom. Dit betekent dat het bestuur van de Dorpsraad nog
één vacature heeft voor een bestuurslid.
Rondvraag
Joan vraagt Els van Schie om een toelichting over de stand
van zaken betreffende het groepswonen. Zij vertelt dat de
vereniging in oprichting ‘Quackenbosch’ om een verandering
van het bestemmingsplan plus een verruiming van de
bebouwingscontour heeft gevraagd. Er komt nog een
hoorzitting, in juni zal er meer duidelijkheid zijn, tot dan is het
rustig.
Er wordt opgemerkt dat bus 56 buiten de spits nog maar
eenmaal per uur het dorp aandoet. Volgens de belofte tijdens
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de vergadering is dit nagekeken. Bus 56 richting Leiden en
Leimuiden stopt op maandag tot en met vrijdag tussen ca.
05:30 en 22:00 uur tweemaal per uur in ons dorp. De
vertrektijden staan op de kaartjes bij de bushaltes en zijn ook
op te zoeken op www.connexxion.nl.
De bestrating van de Vrouw Venneweg ligt ongelijk. Dit is al
gemeld aan de gemeente maar er lijkt niets de met de
melding gedaan te zijn. Wethouder van Velzen merkt op dat
na een melding direct gereageerd hoort te worden door een
werkploeg. Hij zal het navragen.
9.

Joan sluit de vergadering met een oproep om ook in dit jaar
vragen, ideeën, enzovoorts, voor te leggen aan de Dorpsraad.

NB: Als binnen een maand na het verschijnen van De Burg geen
opmerkingen zijn ontvangen, worden de notulen als vastgesteld
beschouwd (T 071 501 8998 of dorpsraad.oudade@gmail.com).
Na de pauze geeft Dick Overdevest van de stichting Gemiva-SVG
een presentatie over de plannen en toekomstige bewoners van
Leidseweg 23, ‘de boerderij van Van der Heden’.
Stichting Gemiva–SVG werkt vooral in het noordelijke deel van
Zuid-Holland. De stichting heeft veel zorglocaties in dit gebied,
o.a. in Leiden, Zoeterwoude (Swetterhage) en Zwammerdam (De
Bruggen). Met de locatie ‘Van der Heden’ heeft de stichting een
locatie aan de rand van een stedelijk gebied, waar jonge mensen
van 18-25 jaar met een licht verstandelijke handicap opgevangen
en begeleid kunnen worden naar zelfstandig wonen.
De meeste mensen met een licht verstandelijke handicap kunnen
prima functioneren in de samenleving met ondersteuning van
familie en omgeving. Er is een kleine groep die ‘last’ veroorzaakt.
De personen die het betreft hebben een beperkt sociaal
aanpassingsvermogen en vaak bijkomende psychiatrische en/of
huiselijke problemen, hierdoor zijn ze kwetsbaar.
De plannen voor Leidseweg 23 gaan uit van 18 jongeren die er
komen wonen. Daarnaast wil men ook dagbesteding (geen
boerderijactiviteiten) aanbieden aan niet-bewoners. De start van
de verbouw is in mei. Van de twee panden wordt er een helemaal
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afgebroken en weer opnieuw opgebouwd, de andere wordt alleen
verbouwd. Men hoopt in mei 2011 met de opvang van de
jongeren te kunnen beginnen.
Er wordt een DVD getoond over 4 jongeren met een licht
verstandelijke beperking en de problemen die daarbij optreden in
het dagelijkse leven.
Er zijn veel vragen, een samenvatting van de antwoorden:
Jongeren in deze leeftijdsgroep rijden vaak een brommer en
kunnen naar het dorp komen. De verwachting is echter dat de
jongeren zich zullen richten op Leiden. Er is 24 uur per dag
begeleiding aanwezig. Het is de bedoeling dat de jongeren op
termijn doorstromen naar een zelfstandige woonruimte danwel
andere huisvesting. Het is nog niet bekend welke activiteiten men
gaat aanbieden aan de jongeren in de dagbesteding.
De locatie gaat vervolgopvang bieden voor jongeren van De
Bruggen in Zwammerdam waar ze na hun 18e niet meer terecht
kunnen. Ook een aantal jongeren die in Swetterhage niet op hun
plek zijn, komen naar Oud Ade. De cliënten krijgen een plek
aangeboden naar hun zorgbehoefte, er wordt niet gekeken naar
regionale binding. De cliënten kunnen op grond van hun
vaardigheden een buurtsuper bemannen, hier zijn geen concrete
plannen voor.
De wethouder legt uit waarom de gemeente graag wil meewerken
aan een snelle aanpassing van het bestemmingsplan. Volgens het
masterplan gezondheidszorg schiet de gemeente op dit moment
tekort in de tweedelijnszorg. Als voorbeeld voor deze zorg, heeft
men zorgboerderij Inversa in Woubrugge waar de buurt inmiddels
enthousiast is. Dit hoopt de gemeente in Oud Ade ook te bereiken.
Met Woningbouwvereniging Alkemade is gesproken over een
eventueel buurtsuperconcept.
Dick Overdevest besluit met de woorden: ‘De handicap is licht
maar de zorgen zijn dat niet’.
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