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Vergaderingen
De dorpsraad heeft in 2017 zeven keer zelf vergaderd en verschillende andere
vergaderingen bijgewoond, met gemeenten, de woningbouwvereniging, de
Driemaster, projectontwikkelaar Bolton en verscheidene andere instanties.

Nieuwbouw mogelijkheden
Quackenbosch (Oostenrijkse woningen):
Per 1 april is de huur van de Oostenrijkse woningen opgezegd en staan ze leeg.
In het voorjaar is een informatieavond gehouden voor de herbouwplannen. Over
het algemeen waren de geluiden positief en is de wens om snelle vooruitgang
geuit. In oktober is een nieuwe informatieavond geweest. Met enige regelmaat
verschijnt een nieuwsbrief. De planning is in maart 2018 te beginnen met slopen
en in begin 2019 te starten met de bouw.
Landje Velzeboer (Bolton):
Op het land van Velzeboer is de mogelijkheid tot bouwen van (groeps)woningen.
Projectontwikkelaar Bolton is door Velzeboer aangezocht om plannen uit te
werken. In maart is overleg geweest met Bolton naar aanleiding van de enquête
en het collegebesluit op het principeverzoek ingediend door Bolton. Uit de
enquête zijn geen bezwaren van bewoners tegen de bouwplannen gebleken. Het
gemeentebesluit is genomen voor een smalle strook bebouwing en niet een
brede strook zoals door Bolton gewenst.
In mei heeft Bolton een inloopavond met informatie georganiseerd. Op de avond
zijn overwegend positieve reacties te horen. De gemeente wil niet een bredere
strook bebouwing toestaan. Na de zomer is het stil geworden.
Café Smoorenburg
Jan vd Geest is voornemens op de plek van Café Smoorenburg 10
appartementen te bouwen aan de weg, en achterlangs zijn bedrijventerrein uit te
breiden. In 2017 is een principeverzoek hiervoor bij de gemeente ingediend, die
onlangs positief hierop gereageerd heeft. Direct omwonenden en de dorpsraad
hebben de plannen al ingezien gekregen. Verwacht wordt dat binnenkort op
grotere schaal het dorp geïnformeerd wordt.

Wegen

Boekhorsterweg
Eind 2016 is er begonnen met onderhoud, dat in begin 2017 voltooid werd. Uit
het buurtoverleg in 2016 kwamen geen concrete oplossingen voor het
verkeersprobleem, dus het is bij regulier onderhoud gebleven. Er is een
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verkeersonderzoek uitgevoerd, en vastgesteld dat de verkeersdruk niet mag
toenemen.
Naar aanleiding van een brief van de dorpsraad aan beide gemeenten over hoe
ze verkeersdrukte op de Boekhorsterweg gaan oplossen is een gesprek geweest
met beide gemeenten. Die gaven daarbij aan beide geïnteresseerd te zijn in een
oplossing en ook met elkaar in gesprek te gaan. Alternatieve routes voor de
Boekhorsterweg zijn verkend, maar lijken niet haalbaar want kostbaar.
Renovatie Abdij van Rijnsburglaan – Dirk Thomaszstraat
Eind 2016 is gestart met de werkzaamheden, het resultaat is fraai. Wel waren er
aanvankelijk problemen met de afwatering, maar die zijn gemeld en opgelost.
Pastoor Schramaweg en Vrouw Venneweg zijn daarna opnieuw bestraat.

Glasvezel

Meer dan 60% van de bewoners in het buitengebied heeft zich als geïnteresseerd
aangemeld voor aansluiting op glasvezel. Hiermee is een belangrijke hobbel
genomen. Eind 2017 is een convenant getekend met de gemeente en wordt de
geinteresseerden gevraagd om ook daadwerkelijk een abonnement af te sluiten.
Dit vindt begin 2018 plaats.

Visieavond over Oud Ade en Rijpwetering

In 2016 zijn twee visieavonden vanuit ROAC gehouden over de samenwerking
van verenigingen (sport, senioren, kerken) in Oud Ade en Rijpwetering. De vraag
die op tafel lag, was hoe we het voorzieningenniveau en daarmee de
leefbaarheid in beide dorpen op peil kunnen houden in de toekomst. De uitkomst
was dat - zodra nodig - veel voorzieningen door de twee dorpen gedeeld kunnen
worden in plaats van dat elk dorp apart zijn eigen voorziening heeft. Als er
samengewerkt en niet gesaneerd wordt, is dat prima, aldus de aanwezigen. In
2017 is er een convenant opgesteld, ondertekend door verenigingen (waaronder
de dorpsraden Oud Ade en Rijpwetering) waarin ze de intentie tot samenwerking
uitspreken waar nodig. De gemeente plaatst het convenant in een grotere
context van de MRSV (Maatschappelijke en Ruimtelijke Structuur Visie) die ze
voor de gehele gemeente opstelt.

Rondje Kaag

Als deel van het rondje Kaag wordt een fietspad gepland vanaf het einde van de
Zijldijk bij Nico van Schie langs de Kaagsociëteit door de Zweilanderpolder naar
het pontje bij Frans de Haas. De dorpsraad is benieuwd hoe al die fietsers
overgezet moeten worden. Het resultaat zal wel zijn dat veel fietser de
Boekhorsterweg nemen en verder fietsen.
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