Vereniging Dorpsgemeenschap Oud –Ade
Opgericht 1973
Notulen van de Jaarvergadering gehouden op 28 februari 2013
Er zijn in totaal 56 aanwezigen, waaronder de wethouders Ton van Velzen en
Floris Schoonderwoerd en wijkagent Hennie Wilthof.
We hebben afmeldingen ontvangen van: Henk van Tol, Uka Dijkstra (VanAde),
Wout van Zijl (Meddle), Antoon Kea (wethouder), Dorpsraad Woubrugge, Wilma
Boerma-vd Geest (secretaris bij oprichting), C. Malin (raadslid), R. Spaargaren,
Dorpsraad Buiten-Kaag, G. van Emmerik.
1. Om 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet allen van harte
welkom. Hij deelt mee dat bestuursleden Koos Pennings en Marco Volwater
c.q. verhinderd en verlaat zijn.
2. Notulen van de vorige vergadering (zie website).
Deze worden na overleg met de aanwezigen niet voorgelezen. De notulen
waren beschikbaar op onze website, er zijn geen opmerkingen ontvangen. De
notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie is akkoord met het gevoerde financiële beleid.
Ellen Heemskerk is aftredend kascommissielid, en in haar plaats wordt Marcel
Termeulen benoemd.
4. Jaarverslag 2012
Het jaarverslag met de zaken waar we ons het afgelopen jaar hebben
beziggehouden wordt voorgelezen.
5. Vaststellen Huishoudelijk Reglement (zie website)
Ewout Verkerk legt uit: Er schijnt ooit een ledenbestand geweest te zijn echter
dit is verloren gegaan. Wij zijn er tot dusver vanuit gegaan dat iedereen die in
het dorp woont, automatisch lid is van de VDOA ofwel Vereniging
Dorpsgemeenschap Oud Ade. Echter volgens de statuten is dit niet juist,
vandaar het opstellen van het Huishoudelijk Reglement waarin bijvoorbeeld
het lidmaatschap en bestuursbenoemingen geregeld worden.
Artikel 16 gaat over leden, hoe aanmelden, schriftelijk via secretaris of digitaal
via website of vanavond aankruisen op de presentielijst. Op dit moment zijn er
geen kosten verbonden aan lidmaatschap.
De vergadering stelt het voorgestelde Huishoudelijk Reglement ongewijzigd
vast.
6. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Joan Tacx (voorzitter) en Ewout Verkerk. Beiden zijn
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en beide kandidaten worden weer
benoemd.
Meegedeeld wordt dat Gerard van der Hulst heeft al een aantal vergaderingen
van de Dorpsraad bijgewoond en dat het bestuur hem heeft aangesteld als
adviseur.

Vereniging Dorpsgemeenschap Oud –Ade
Opgericht 1973

7. Rondvraag
Wethouder van Velzen vraagt de aanwezigen om problemen en klachten die
de gemeente aangaan ook echt bij het klachtenmeldpunt van de gemeente te
melden en niet bij de kennis of buurman die bij de gemeente werkt. Melden bij
het meldpunt kan via de gemeentelijke website of telefonisch. Het voordeel
van een officiële melding is dat de klacht wordt geregistreerd en dat gekeken
wordt of de klacht ook wordt opgelost.
Dit heeft de voorkeur boven het melden bij de Dorpsraad (die trouwens wel
steeds uw klachten bij het meldpunt zal blijven doorgeven, zoals in het
afgelopen jaar het waterprobleem bij de Past. Schramaweg).
7. Rondvraag
Kan er voor de zwemplek geen verordening komen dat er bijvoorbeeld na
22:00 uur niet meer gezwommen mag worden?
Wethouder Ton van Velzen: We nemen het mee en bekijken of het in APV kan
worden opgenomen.
Later wordt er na aanleiding van deze vraag nog een tegenvraag gesteld:
‘Over hoeveel jongeren en incidenten hebben we het nu eigenlijk? De vraag
wordt door de steller ook zelf beantwoord: ‘Het zal eens vijf, zes keer
gebeuren, nou dan draai je je om en slaap je weer verder.’ De aanwezigen
stemmen in met luid applaus.
Van de redactie van De Brug het verzoek of de Dorpsraad regelmatiger kan
communiceren, en dan liefst in De Brug. We hebben wel die intentie en gaan
proberen vaker een stukje te plaatsen.
Nu een deel van de Zevenhuizen bij Teijlingen is gevoegd, komen
inbraakmeldingen bij Teijlingen binnen en lijkt het net of er in de Zevenhuizen
niets meer gebeurd.
De wijkagent antwoordt dat hij regelmatig contact heeft hierover met de
wijkagent van Warmond. Verder wijst hij erop dat aangiftes nu bij ieder
bureau gedaan mogen worden om te voorkomen dat mensen weggestuurd
worden om de aangifte bij een ander bureau te doen.
De wijkagent zegt toe dat hij naast het contact met de wijkagent van
Warmond ook af en toe in het systeem zal kijken en relevante zaken dan zal
doorgeven via Twitter (Hennie Wilthof @WAGKaagBraassem).
Er wordt nog opgemerkt op dat einde van de Boekhorsterweg nu net een
niemandsland lijkt. De Wijkagent antwoordt dat dit regionaal echt de aandacht
heeft.
Een van de eerste oprichters, Dick van der Hulst, krijgt het woord. Hij vertelt
hoe de Dorpsraad tot stand is gekomen en waar zij zich destijds zoal mee
bezighielden.
Het CDA stelde destijds in de gemeenteraad voor om dorpsraden laten
oprichten en dit voorstel werd aangenomen. De Dorpsraad, eigenlijk is dat het
bestuur, met de leden erbij heet het Vereniging Dorpsgemeenschap Oud Ade,
is in deze zaal opgericht. Men heeft destijds echt moeite gedaan om
bestuursleden aan te zoeken uit alle hoeken van het dorp. Vervolgens werd
contact gezocht met notaris Moussault en zijn de statuten opgesteld.
Een van de zaken waar de Dorpsraad zich destijds sterkt voor maakte was de
verlaging van de Molenbrug. Deze was destijds 60cm hoger dan nu zodat er
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een heel voer hooi onderdoor kon. Doordat de brug is verlaagd werd het zicht
op tegemoetkomend verkeer sterk verbeterd en kon men ook bij gladheid ook
de brug opkomen. Ook heeft men destijds gepleit voor meer uitwijkplekken
voor auto’s op Leidseweg en is een fietspad aangelegd naast de Leidseweg.
Nadat de school samenging met die van Rijpwetering en het nieuwe gebouw
op het Hertogspark werd betrokken bleef het dorpshuis in gebruik voor de
schoolgym. De Dorpsraad heeft toen gepleit voor de aanleg van het
wandelpad tussen Oud Ade en Rijpwetering. Ook de inrichting van de kern van
Oude Ade met de lantaarnpalen was een zaak waar de Dorpsraad bij was
betrokken.
Dick concludeert dat oprichting destijds goed is geweest en dat in
samenspraak veel dingen zijn verbeterd. Hij bedankt iedereen die ook bij
Dorpsraad betrokken is geweest in de afgelopen jaren. Op voor de volgende
40 jaar!
8. Na de aankondiging van het programma na de pauze sluit de voorzitter om
20:40 uur de vergadering.
PAUZE
Eerst krijgt een van de organisatoren van de Leidse Marathon, Tjeerd Scheffert
het woord. De start van de Leidse Marathon op zondag 26 mei, aanstaande, is
net als in voorgaande jaren in de Breestraat vlak voor het stadhuis. Tot nu toe
liepen de lopers niet door deze contreien maar dit jaar is het parcours Leiden
en ommelanden en loopt het parcours door onder andere Oud Ade.
Er worden in totaal zo’n 10.000 lopers verwacht en 60.000 toeschouwers. Er
zijn al bijna 900 medewerkers maar er zijn er meer nodig. U kunt zich
aanmelden op de website www.marathon.nl.
Wat verwachten de organisatoren van de marathon van u:
De lopers komen op zo’n 31 km in Oud Ade, de verwachting is dat rond 12:00
uur de eerste lopers Oud Ade aandoen. Tot en met de laatste loper duurt het
dan zo’n 2,5 uur voordat alle ca. 1000 lopers voorbijgekomen zijn.
Een enthousiast publiek moet de adrenalinestoot zijn die de lopers nodig
hebben om de man met de hamer te kunnen ontlopen. Nodig hiervoor zijn
muziek, versieringen, aanmoedigingen en ander vertier. En ook heel graag
vrijwilligers om de wegen af te zetten. De weg wordt niet helemaal afgezet, de
lopers gaan zoveel mogelijk over de fietspaden en anders aan de rechterzijde
van de weg. Dat moet begeleid worden door de vrijwilligers.
De organisatie van de Marathon looft de Bartlehiem Bokaal uit voor het dorp of
stadsdeel die de lopers op alle mogelijke manieren het beste hebben
bijgestaan.
Iedere week wordt een van de dorpen waar we doorheen komen voorgesteld
met foto’s van een topfotograaf op www.marathon.nl. Vorige week vrijdag is
het filmpje over Oud Ade gemaakt waarin Coby Vlasveld vertelt waarom het zo
leuk is om door OA te lopen.
Let op:
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Op 12 mei, de zondag voor de marathon, is er een fietstocht over precies
dezelfde route als de marathon. Inschrijven kan bij het dichtstbijzijnde café,
voor ons is dat Vergulde Vos.
Vervolgens presenteert de gemeente bij monde van projectleider Kees
Nagelkerke de herinrichtingsplannen van de Leidseweg.
- Onderhoud, het wegdek ziet er slecht uit, veel craquelé. De oorzaak is dat
fundering van de weg versleten is en deze moet volledig vervangen
worden.
- Eerst gaan nutsbedrijven Liander en Oasen hun voorzieningen vervangen
en nieuw aanleggen. Dit is vanaf de molen tot Rijpwetering. KPN en Ziggo
doen niet mee omdat hun voorzieningen nog voldoende zijn. Wel mogen
zij dan de volgende 5 jaren niet meer in de weg komen.
- Weginrichting en verkeersveiligheid – het is een doorgaande route waar
veel schoolgaande kinderen overheen gaan. Er zijn geen fietspaden of –
stroken.
In de nieuwe inrichting wordt de maximumsnelheid 30 km en er komen
fietssuggestiestroken.
- Een paar weken geleden is al een voorbespreking geweest over het
voorlopig ontwerp met direct aanwonenden en dorpsraad. De reacties zijn
zoveel mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp.
- De Wegversmalling vanaf Leiden is uit het ontwerp gehaald en in plaats
daarvan is een drempel in het plan opgenomen om de snelheid voor de
fietsoversteek eruit te halen. Om de maatregelen eenduidig te laten zijn
wordt de versmalling aan de andere kant van het dorp ook vervangen door
een drempel.
- De eerder voorgestelde versmalling ter hoogte van nr. 26 is uit het plan
gehaald. Na de herinrichting wordt een maand gecontroleerd op de
gereden snelheden. Zijn deze te hoog dan komen we bij u terug met
voorstellen.
- Verkeersremmende maatregelen zijn verplicht: op een 30km-weg die niet
als zodanig is ingericht, gaat de politie niet handhaven.
- Parkeren op de rijbaan wordt niet verboden in tegenstelling tot het
eerdere plan.
- De verlichtingsarmaturen staan nog ter discussie. Er zijn nieuwe
lichtmasten voor led-armaturen ingepland. Na het protest over het
verdwijnen van de mooie armaturen wordt er nu gekeken naar andere
mogelijkheden binnen het budget.
Uitdagingen tijdens de aanleg:
- Hinder zoveel mogelijk beperken door planning tijdens de zomervakantie
en de bouwvak.
- De nutsbedrijven gaan vooruitlopend op herinrichting nutsverzieningen
vervangen. Dit gebeurt aan de kant van de huizen en het dorp blijft
bereikbaar.
- Het wordt nog een hard gevecht om alles in de beperkte tijd rond te
krijgen.
- Om de bereikbaarheid tijdens de uitvoering zo goed mogelijk te houden,
wordt de uitvoering in fases gedaan. Oud Ade blijft bereikbaar via of
richting Rijpwetering of richting Leiden.
Vragen:
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Krijgt landbouwverkeer afkomstig van loonbedrijven uit bijvoorbeeld
Nieuw Vennep een ontheffing om over de provinciale weg te rijden als de
weg is afgesloten?
Hier kan Nagelkerke niets over zeggen, dit moet de provincie besluiten.
Op de vraag naar fijnstofvorming van de remmen van de afremmende
auto’s bij de drempel antwoordt wethouder Van Velzen. Bij de cijfers die in
krantenartikelen genoemd werden ging het vooral om fijnstof uit
dieselmotoren. De drempels zijn goed te berijden als mensen tijdig het gas
loslaten en er hoeft dan niet of weinig bijgeremd te worden.
De oversteekplaatsen blijven gehandhaafd.
Waarom worden er geen vaste snelheidsmeters met vermelding van de
gereden snelheid en met smileys neergezet? Aanwonenden reageren
verdeeld, de wens is toch om zo min mogelijk borden en andere toeters en
bellen langs de weg te hebben om het landelijke karakter van de weg te
behouden. Er werd een tegenopmerking gemaakt dat sommige mensen er
een sport van maken om zo hard mogelijk te rijden.
De wethouder neemt het mee.
Vanuit de zaal wordt ook nog opgemerkt dat het vaak eigen inwoners zijn
die hard rijden en helaas vaak ook nog ouders met kinderen in de auto.
Er wordt voorgesteld om geen drempel neer te leggen maar om de
wegversmalling op huidige plek te laten liggen, dat is wel voldoende ver
van de fietsoversteek af in tegenstelling tot het voorstel in het voorlopige
plan. Waarop een ander opmerkt dat de versmalling helpt alleen als er
ander verkeer aankomt, is dit niet het geval dan rijdt het verkeer door
zonder af te remmen.
Nagelkerke antwoordt dat de ligging van de drempel zodanig is dat
snelheid eruit is bij fietsoversteek.
Wat wordt gedaan aan eventuele schade aan de huizen?
Vooraf worden alle woningen geschouwd, buiten en binnen, op scheuren
en dit digitaal vastgelegd en gedeponeerd bij onafhankelijke partij. Als er
schade wordt geclaimd worden de resultaten van de schouwing erbij
gehaald. Verder wordt er gewerkt met trillingsmeters, als het te erg wordt
dan kan op een andere manier gewerkt worden.
Er worden geen parkeerplaatsen bij de Brug aangelegd.
Blijft de wegverbreding ter hoogte van Smorenbrug gehandhaafd? Ja.
Er wordt tijdens de uitvoering voorzien in parkeerplekken voor
aanwonenden die niet bij hun woning kunnen komen.
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