Vereniging Dorpsgemeenschap Oud –Ade
Opgericht 1973
Ontwerpnotulen Jaarvergadering over 2010, 10 maart 2011
Er zijn in totaal 29 aanwezigen, waaronder wethouder Floris Schoonderwoerd,
onze wijkagent Hennie Wilhof, het voltallige bestuur: Joan Tacx (voorzitter),
Tineke Reus (secretaris), Jan Nijland (penningmeester) en de leden Koos
Pennings, Marco Volwater en Ewout Verkerk.
Er zijn geen afwezigheidsberichten ontvangen.
1. Om 20:30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet allen van
harte welkom.
2. De vergadering keurt de notulen van de vorige jaarvergadering,
gehouden op 9 maart 2010 goed.
3. De kascontrolecommissie is akkoord met het financiële verslag over
2010 en voegt daaraan toe: ‘dik in orde, was een gezellig uurtje aan het
Vennemeer’.
4. Het financiele overzicht wordt op het scherm getoond. De aanwezigen
hebben geen vragen.
5. Benoeming nieuw lid van de kascommissie:
Ellen Heemskerk biedt zich aan als vervanging voor Annelies van
Wieringen. Bep de Jong blijft nog een jaar in functie. De vergadering
gaat hiermee akkoord.
6. Jaarverslag 2010
Vanuit de zaal wordt in eerste instantie instemmende gereageerd op de
zienswijze op de grenscorrectie Teylingen-Kaag en Braassem zoals die is
ingediend door de Dorpsraad. Dan volgt er wat discussie waarin onder de
andere de opmerking ‘dus bedrijven in de Zevenhuizen mogen niet
uitbreiden’ valt. Uit een andere hoek wordt opgemerkt dat de
toeristenbelasting toch het heikele punt is. Uiteindelijk concludeert de
vergadering dat het nu bij de provincie ligt, ‘we merken het wel’.
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn Marco Volwater en Tineke Reus. Beiden zijn herkiesbaar.
Iedereen is akkoord.
Er is een vacature voor nog een bestuurslid waar we deze week een
aanmelding voor hebben ontvangen. Staande de vergadering bieden zich
geen kandidaten aan.
8. Rondvraag.
- Er is een verzoek vanuit de Zevenhuizen om in de bocht bij ‘Jan
Geitje’ een spiegel te plaatsen bij een uitrit ten behoeve van de
veiligheid van passerende fietsers. De wethouder adviseert om dit bij
de heer Wagenaar van de gemeente Kaag en Braassem te melden.
- Op het dijkje naar de Zevenhuizen zijn er putdeksels door het
sneeuwschuiven verschoven en kapot. We zullen het doorgeven.
- Er is wateroverlast op het achterpad tussen de Abdij van
Rijnsburglaan en de Past. Görtzstraat en het is glad van de alg. We
zullen het melden.
- Bij een bewoonster aan de Vrouw Venneweg is er stankoverlast in
huis, vooral ’s avonds en in het weekeinde. Woningbouw zei: we
komen ruiken, echter zij werken niet als het stinkt. Er lijkt een relatie
te zijn met hoogwaterstand in de polder. Dit lijkt onwaarschijnlijk
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omdat het riool en hemelwaterafvoer gescheiden zijn. We gaan kijken
wat wij kunnen doen.
Er wordt gevraagd om meer parkeerruimte, bijvoorbeeld in de Past.
Görtzstraat. Er wordt instemmend gereageerd, het probleem is er ook
in andere straten. Er is eigenlijk geen ruimte om meer
parkeerplaatsen aan te leggen, heel misschien kan in het nieuwe
project groepswonene (als het wordt goedgekeurd) parkeerruimte
worden meegenomen.
De wethouder merkt op dat het parkeerprobleem in de hele
gemeente speelt. Vroeger werd gerekend met een parkeerplaats per
huis, nu is er gemiddeld per huis 2,1 auto aanwezig. De huidige norm
bij nieuwbouw is 1,9 parkeerplek per huis.
Er wordt opgemerkt dat de hele Zwarte Weg is slecht qua asfalt. Er
wordt gevraagd om niet alleen slechte stukken maar alles te
vernieuwen.
Er is nog niets bekend over plannen op de Kolk. De wethouder merkt
op dat er twee partijen aan zet zijn ten aanzien van plannen voor De
Kolk. De gemeente heeft hen gevraagd om er in ieder geval voor te
zorgen dat er zodanige plannen komen dat er één stedebouwkundige
uitstraling is.

9. Om 21:00 uur sluit de voorzitter de vergadering. Na de pauze is het dan
tijd voor onze spreker Jan Vermaat, Hoogleraar Aarde en Economie aan
de Vrije Universiteit over de directe en indirecte gevolgen van
klimaatsverandering voor het hollandse veenweidegebied.
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