Vereniging Dorpsgemeenschap Oud –Ade
Opgericht 1973

JAARVERSLAG 2012
Quackenbosch
Provinciale Staten heeft in februari 2012 ingestemd met het verleggen van de
‘rode contour’ zodat de bouwlocatie nu vastgesteld is. Momenteel is de
grondverwerving gaande. Omdat geen koopwoningen meer voorzien zijn in het
project, hebben de voorzitter en secretaris van de woongroep Quackenbosch
aangegeven niet langer door te willen gaan en hebben hun functies neergelegd.
De voorzitter van de Dorpsraad is – ad interim – voor een jaar voorzitter van de
woongroep geworden. In november werd een intentieverklaring getekend tot het
ontwikkelen van een groepwoonvoorziening op de beoogde locatie tussen
Woningbouwvereniging, de gemeente en de bewonersvereniging.

Leidseweg
In mei werden we door de gemeente op de hoogte gesteld van het nieuwe,
soberdere plan omtrent het opknappen van de Leidseweg Het is gebleken dat het
wegdek en onderlaag zo slecht zijn dat ze volledig moeten worden verwijderd.
Verdere complicatie is dat de weg een dijk is, waardoor het waterschap ook
meebeslist. De gemeente komt naar de bewoners terug als er meer concrete
plannen zijn. Bij planning wordt gemikt op bouwvak 2013, i.v.m. afsluiting van de
weg.

Verder Wegenonderhoud
Fietspad na de Langebrug: de staat van het fietspad is matig, net als het voet- en
fietspad tussen Oud Ade en de Rip.
Asfalteren Zwarte Weg: Een aantal slechte plekken zijn gerepareerd, maar nog
steeds niet best.
In april 2013 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.

Kleinschalige Recreatievoorzieningen
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.
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Boekhorsterweg na de overgang van campings naar gemeente
Teylingen
In het vorige overleg met de gemeente hebben we de gemeente gevraagd om
een nulmeting voor de verkeersintensiteit uit te voeren in 2012. Die heeft
plaatsgevonden, 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.

Spiegel in de bocht Boekhorsterweg tegenover de uitrit van nummer 8
Op de jaarvergadering twee jaar terug kwam dit ter sprake. 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.

Kolk
Inmiddels is er informatie over de bouwplannen gepubliceerd: er gaan 7
woningen en 12 appartementen gebouwd worden door de
Woningbouwvereniging. In dec 2012 waren er verder geen nieuwe ontwikkelingen
betreffende sloop- en nieuwbouwplannen. Nog steeds in overleg met de
gemeente over stedebouwkundige ontwikkeling en gebiedsinrichting. De status
quo van de zwemplek blijf onveranderd.

Huishoudelijk Reglement
Naar aanleiding van de onduidelijke situatie over het benoemen van
bestuursleden is op basis van de statuten een huishoudelijk reglement opgesteld.
Omdat een vereniging voor zijn bestaansrecht leden moet hebben, die
bijvoorbeeld het bestuur kiezen was, was het noodzakelijk een dergelijk
document op te stellen. We gaan dus een ledenadministratie bijhouden, zodat
dorpelingen zich als lid kunnen opgeven.

De bovengrondse 380 kV leiding door Nieuwe Wetering en Rijpwetering
De Dorpsraad Nieuwe Wetering maakt bezwaar maken tegen het bovengronds
aanleggen van de kabel ter hoogte van Nieuwe Wetering. Ook Vanade heeft
inmiddels bezwaar gemaakt tegen het stijgpunt waar de kabel in de Rip weer
omhoog komt (achter garage Rotteveel). Dit is in een vogelrijk gebied, Vanade
heeft gevraagd om dit stijgpunt te verleggen. Er is een nieuwe ongewenste
ontwikkeling: de 380kV leiding moet ter hoogte van Rijpwetering kruisen met de
ondergrondse olie-aanvoerleiding.
Motivatie Dorpsraad Oud-Ade om waarschijnlijk bezwaar te maken tijdens de
inspraakprocedure: Ofschoon de meeste inwoners van Oud Ade geen direct zicht
hebben op de bovengrondse kabel, worden zij bij het recreëren in de eigen
omgeving geconfronteerd met weer een aantasting van het streekeigen gezicht
van die leefomgeving.
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