Vereniging Dorpsgemeenschap Oud –Ade
Opgericht 1973

[ontwerp] Notulen overleg met gemeente op 16 januari 2013
Aanwezig:
Floris Schoonderwoerd, Sjoerd van der Meer, Joan Tacx,
Ewout Verkerk (notulen), Koos Pennings, Jan Nijland.

Om 16:00 begint het overleg op het gemeentehuis, de volgende punten zijn
besproken:
1. Moedig burgers aan om het klachtenmeldpunt van de gemeente te gebruiken
in plaats van contact op te nemen met bekenden die in de gemeente werken
of in de dorpsraad zitten. Alleen bij het klachtenmeldpunt worden meldingen
geregistreerd en opgevolgd binnen tijdslimieten. Daardoor is het zekerder dat
een klacht behandeld wordt en heeft de gemeente inzicht in wat de
problemen van de burger zijn.
2. De heer Kees Nagelkerke is sinds kort projectleider van het herinrichtings- en
onderhoudsproject Leidseweg. De gemeente gaat ervan uit dat ze op de
jaarvergadering van de Dorpsraad (28 februari, na de pauze) het plan zullen
komen onthullen en toelichten. Dit zal nog definitief bevestigd worden.
3. Wat betreft de staat van het fietspad na de Lange Brug richting Leiderdorp,
het fietspad tussen Oud-Ade en Rijpwetering en het asfalteren van de Zwarte
Weg: in april zal een visuele inspectie van de wegen in de gemeente
plaatsvinden.
Daaruit
zal
een
prioriteitenlijstje
volgen
en
een
onderhoudsplanning. Eerste prioriteit zal altijd de veiligheid van de weg zijn.
4. De zwemplek op de Kolk blijft bestaan. Dit voortbestaan staat los van de
bouwplannen op de Kolk. De gemeente wil niet een procedure starten om het
te verheffen tot een officiële zwemplek. Daar is namelijk het risico aan
verbonden dat na inspraak besloten moet worden de zwemplek op te heffen.
Dat is zonde en zal dan ook nog gehandhaafd moeten worden, wat in de
praktijk lastig is.
5. De gemeente heeft de situatie ter hoogte van nummer 8 Boekhorsterweg
bekeken en geoordeeld dat het ophangen van een spiegel in de bocht
ongewenst is. Het creëert een schijnveiligheid bij regen en mist (dan werkt
een spiegel nauwelijks) en is vandalisme gevoelig. Verder is het zicht 's
zomers acceptabel omdat er dan geen boten liggen.
6. In de periode 7-13 juli 2012 zijn er verkeersmetingen uitgevoerd op de
Boekhorsterweg. Dit zal de nulmeting zijn voor de toekomstige metingen, die
elk jaar in dezelfde periode herhaald zullen worden.
7. Het contact met de gemeente Teylingen is prima, goede sfeer. Op het
moment dat bij hun het bestemmingsplan herzien wordt, moeten we aan deze
kant van de plas attent zijn en bekijken wat de plannen met de campings zijn.
8. Het nieuwe bestemmingsplan waar ook Oud-Ade onder valt, “Herziening
bestemmingsplan Landelijk Gebied West”, ligt eind januari ter inzage en
inspraak, en zal rond juni 2013 vastgesteld worden.
9. Op het ogenblik wordt de Boterhuispolder ingericht als recreatiegebied. Hoe is
de parkeergelegenheid opgenomen in het plan? Bij de Lange Brug is ook een
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entree naar het gebied, en het is onwenselijk als er daar ter plekke in de
berm geparkeerd gaat worden. De gemeente zal dit navragen bij Leiderdorp.
10.De gemeente is bezig met het realiseren van "Ommetje Oud-Ade",
aansluitend op Boterhuispolder. Bij Gebr. vd Poel kan men de Rode Polder
infietsen om bij de Zwarte Weg er weer uit te komen. Het is een redelijk
concreet plan, er zijn gesprekken gaande met grondeigenaren en bestuurlijk
gezien staan de seinen op groen.
11.De nieuwe subsidieregeling is ook van toepassing op de dorpsraden. Om
subsidie te ontvangen moet een vereniging laten zien dat het van waarde is
en wat haar effect is, hetgeen dan moet passen binnen de thema's van de
Maatschappelijke Agenda. Vanuit de gemeente wordt in elk geval gesteld dat
de dorpsraden gewenst zijn, en in de loop van het jaar zullen we een
uitnodiging ontvangen om een en ander te bespreken.
12.Bij het project seniorenwoningen Quackenbosch zijn momenteel de
grondeigenaar en de woningbouwvereniging Alkemade in gesprek en aan zet.
13.De gemeente gaat dit jaar met de woningbouwverenigingen in gesprek om te
bezien welke locaties de komende jaren wel en niet ontwikkeld gaat worden.
De afspraken zullen vastgelegd worden in een prestatiecontract. In het geval
van Oud-Ade zal de dorpsraad ook om haar mening gevraagd worden.
14.De wethouder wijst erop, dat de rol van de dorpsraad in de komende jaren
wel eens zou kunnen veranderen. In de toekomst zal (subsidie)geld afnemen,
en misschien wordt het nog moeilijker om vrijwilligers te vinden. Hierdoor
loopt een aantal voorzieningen in de kleine kernen gevaar. Misschien moeten
Oud-Ade en Rijpwetering in dat opzicht de krachten bundelen en bezien hoe
de voorzieningen (kerk, dorpshuis, sportaccomodatie) op een goed niveau
behouden kunnen blijven.
15.Het overleg wordt rond 17:15 beeindigd.
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