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Ontwerpnotulen Jaarvergadering over 2012, 16 februari 2012
Er zijn in totaal 24 aanwezigen, waaronder wethouder Schoonderwoerd,
wijkagent Hennie Wilthof, Henriëtte Maaskant van Woningbouwvereniging
Alkemade, Jan van der Geest voor de VVD K&B en het voltallige bestuur van de
Dorpsraad Oud Ade.
We hebben afmeldingen ontvangen van: Henk van Tol, Uka Dijkstra (VanAde),
Dako en Ingrid van der Gaag en Marloes van der Geest (Meddle).
Agenda Jaarvergadering
1. De voorzitter opent de vergadering iets na 20:00 uur.
2. De notulen van de vorige vergadering gehouden op 10 maart 2011 worden
goedgekeurd.
3. De kascontrolecommissie is akkoord met het financiële verslag over 2011.
4. Het financiële overzicht wordt op het scherm getoond. Er zijn geen vragen.
5. Benoeming nieuw lid van de kascommissie
Gerard van der Hulst biedt zich aan als vervanger van Bep de Jong. Ellen
Heemskerk blijft nog een jaar in functie. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
6. Het jaarverslag over 2011 wordt voorgelezen. Naar aanleiding van het
jaarverslag de volgende reacties:
Jan Nijland: Er is contact geweest met dhr. Bouwmeester van de
gemeente. Het plan is dat er twee containers voor het restafval geplaatst
worden in de bak bij het Vennemeer om zo het rommelprobleem op te
lossen. Naast de bak wordt een container voor groenafval geplaatst.
Jan van Seggelen: er gaat veel en heel zwaar verkeer over de Zwarteweg.
De weg is een B-weg maar zou eigenlijk verzwaard moeten worden.
Hetzelfde geldt voor de Boekhorsterweg.
Gerard van der Hulst: kan de Dorpsraad bij het begin van de winter een
oproep doen om de stoepen sneeuwvrij te maken? We zeggen toe volgend
jaar zo een oproep te doen.
7. Helaas laat de internetverbinding ons in de steek, en kunnen we onze
website niet presenteren. Maar vanaf nu kunt u de Dorpsraad op
www.dorpsraadoudade.nl bereiken. Hier kunt u onze actieve dossiers
bekijken, alsook opmerkingen en vragen achterlaten.
8. Bestuursverkiezing
Koos Pennings (lid) is aftredend en herkiesbaar. Jan Nijland is aftredend
als penningmeester en hoopt over een poosje, als zijn gezondheid het
toelaat, als lid in het bestuur terug te keren. Voor de al langer bestaande
vacature, draagt het bestuur Joop Rietmulder voor. De vergadering gaat
akkoord.
Gerard van der Hulst is kandidaat voor de eventueel vrijvallende
bestuursfunctie. Hij is uitgenodigd voor de eerstvolgende
bestuursvergadering op 29 februari.
Els van Schie merkt namens de woonvereniging Quackenbosch op dat Jan
Nijland vanuit de klankbordgroep de rechtstreekse lijn tussen
Quackenbosch en de Dorpsraad was. Tineke en Joop bieden aan om deze
lijn tussen Quackenbosch en Dorpsraad als duobaan op zich te nemen.

Vereniging Dorpsgemeenschap Oud –Ade
www.dorpsraadoudade.nl

Opgericht 1973

9. Rondvraag
Leidseweg: kan er geen 30 km zone van gemaakt worden om zo de
rijsnelheid van het verkeer te verlagen?
Dit kan helaas niet. De Leidseweg is een doorgaande weg, en om ook de
aanrijtijd van de nooddiensten te waarborgen moet het een 50 km weg
blijven.
De wijkagent voegt hier nog aan toe dat bij controles 3 à 4 overtredingen
per uur worden geconstateerd, en dan zelden boven de 70 km per uur.
Meer controles gaat leiden tot meer bekeuringen voor 5-10 km
overschrijdingen, dat willen we ook niet. Hij merkt op dat ook de fietsende
jeugd zich wel beter aan de verkeersregels zou kunnen houden.
De wethouder voegt eraan toe dat een en ander wordt meegenomen met
de nieuwe inrichting. Echter er is weinig ruimte en wat goed is voor de een
(fietsers) is slecht voor de ander (bedrijf). Hij merkt ook op dat bij
handhaving helaas vaak blijkt dat lokale bewoners de overtreders zijn.
10.De voorzitter sluit de vergadering.
Na de pauze vertelt wijkagent Hennie Wilthof over de veiligheid in onze
leefomgeving. Na de instelling van de Nationale Politie werkt hij in de regio Den
Haag in het team Nieuwkoop, Kaag en Braassem. Het werkgebied van team
Nieuwkoop, Kaag en Braassem bestrijkt 23 dorpen met twee politiebureaus. In
dit gebied werkt ongeveer 38 man ‘buiten’ en 7 man ‘binnen’.
Hij vertelt iets over de taken van een wijkagent, en presenteert dan een aantal
cijfers over de meldingen en incidenten in Oud Ade, in vergelijking met
Rijpwetering. Dit zijn meldingen bijvoorbeeld over diefstal door middel van
braak, diefstal, vernielingen of baldadigheid, verkeer, geweld etc. Voor Oud Ade
zijn er gemiddeld 0,3 meldingen/incidenten per dag en voor Rijpwetering zijn dat
er 0,8. Het totaal aantal meldingen in 2011 voor het team Nieuwkoop, K&B was
9000.
Wilthof trekt de conclusie dat wij in een hele veilige omgeving wonen. Wel wil hij
benadrukken, dat bij insluipingen en inbraken te vaak blijkt dat buren toch
eigenlijk iets verdachts hadden gezien. Hij benadrukt dat men in zulke gevallen
niet moet aarzelen om 112 te bellen. De politie heeft dan meer kans om de zaak
snel op te lossen.
Om te weten waar de politie zich in uw omgeving mee bezig houdt, kunt u zich
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief op www.politie.nl.
Wilthof sluit af met het motto ‘Samen staan we sterk!’
Heeft u op- of aanmerkingen op deze notulen, neem dan contact met ons op.
Ons emailadres is dorpsraad.oudade@gmail.com of laat een bericht achter op
onze website: www.dorpsraadoudade.nl.
Met vriendelijke groet,
namens de Dorpsraad,
Joan Tacx
voorzitter
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