Puntenlijstje voor het gesprek met de wethouder, 6 februari 16:00 uur
1. De staat van het fietspad na de Langebrug richting Leiden is slecht. Het
fietspad tussen Oud Ade en Rijpwetering is ook niet best. Zijn er plannen
om dit aan te pakken?
Het fietspad tussen Oud Ade en de Rip wordt dit jaar aangepakt omdat er
een gevaarlijke situatie is ontstaan. Het fietspad naar de langbrug wordt
meegenomen in de inventarisatie.
2. Hoe staat de gemeente tegenover andere woonbestemming op de oude
plaats van Quackenbosch ? (land Velzenboer)
De gemeente staat hier open voor, maar er moet op korte termijn een
gesprek komen met de landeigenaar en de groep die daar wat wil
ontwikkelen. Er kan daarna een principe verzoek gedaan worden. Hiermee
kan een bestemmingsplanwijziging gedaan worden. Dit omdat de
provincie de rode contouren wil veranderen.
3. Aanpassingen en verbeteringen vanuit de Schouw Oud Ade
1. De wegen worden dit jaar geïnventariseerd en waar nodig opgeknapt of
vervangen.
2. Vuilnisophalen. Het probleem wordt onderkent en de gemeente gaat
nog eens contact op nemen met Cyclus.
3. De riolering zal bekeken worden op de plaatsen die aangegeven zijn.
4. Parkeerproblemen. De gemeente zal de aangedragen oplossingen gaan
bekijken of deze uitvoerbaar zijn en binnen het verkeersregelement vallen.
5. Diverse. De wegverzakking op de hoek van de pastoor Görtzstraat
moet worden aangemeld bij het meldpunt. Want dit is een gevaarlijke
situatie.
6. Nieuwbouwmogelijkheden zie boven bij nummer 2 (zwart)
4. In onze directe omgeving zijn diverse bruggen die niet meer open kunnen
en/of kapot zijn. Hoe gaat de gemeente hier mee om ?
De gemeente wil graag weten om welke bruggen dit gaat. De koningsbrug
en de draaibrug aan de zuidweg zouden gerepareerd zijn.
5. Volgens het Uitvoeringsprogramma Rijn- en Veenstreek gaat het eerste
boerenlandpad eind dit jaar open in Alphen ad Rijn. De Zwetpolderroute in
K&B staat er ook bij. Staat er voor K&B nog meer in dit plan?
De plannen voor het wandelpad van de moppehoeve -> castelein langs
van leeuwen zou gereed zijn. De plannen voor het pad zuidzijdeweg ->
zwarteweg kent nog een aantal knelpunten.
6. We willen als Dorpsraad een signaal afgeven aan K&B en gem. Teylingen:
Indien er plannen zijn in het gebied, graag overleg met de bewoners en in
ieder geval een seintje naar de Dorpsraad. De uitwerkingen van
bestemmingsplannen
zijn
voor
gewone
mensen
onduidelijk.
De bestemmingsplannen van Teylingen waren niet bekend bij de
gemeente. Er waren hierover afspraken gemaakt en het lijkt er op dat
deze niet nagekomen worden.

7. De subsidieregeling is over gedragen naar de Driemaster.
De Driemaster is vooral bezig met individuele zorg en welzijn (thuiszorg,
jeugdzorg, wmo gebeuren).
Als Dorpsraad begrijpen we niet waarom een Dorpsraad hier onder is gaan
vallen.
Alle subsides zijn overgedragen naar de Driemaster. Hierdoor is er bij de
gemeente een besparing ontstaan. Het effect hiervan is ook dat
Dorpsraden nu van de Driemaster hun subsidie krijgen. Dat hier wat
verwarring is ontstaan was niet de bedoeling.
8. In het bestemmingsplan is een uitbreiding van Van der Geest Hout en
Bouw voorzien. Is er al duidelijkheid over hoe hier de status van is.
De provincie heeft geen toestemming gegeven hierdoor ligt nu de
beslissing bij de Raad van State.
9. De voorwaarden om te recreëren in het bestemmingsplan zijn opgerekt
wat er ons inziens toe kan leiden dat er meer permanente bewoning kan
gaan ontstaan. Hoe gaat de gemeente dit tegengaan?
De gemeente gaat heeft de regels wat versoepeld, maar het is niet de
bedoeling dat de kans op permanente bewoning toeneemt. Goed
afspraken of toezicht zal gedaan moeten worden.
Zaken die de gemeente de Dorpsraad heeft meegeven.
De gemeente zet in op de “kernen in hun kracht”.
De gemeente erkent dat de faciliteiten in de kernen langzaam wegtrekken.
Hierdoor is het goed om eens naar de toekomst te kijken hoe Oud Ade er in
2025 uit ziet. Welke faciliteiten moeten blijven en welke zullen/kunnen/moeten
er verdwijnen.
Oud Ade en Rijpwetering doen als kernen al heel veel samen, denk aan de
voetbal, school, sport, volkstuintjes, enz. Kunnen er nog meer zaken samen
gedaan worden, misschien een gezamenlijke Dorpsraad.

