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JAARVERSLAG 2013
Nieuwbouw mogelijkheden
De vereniging Quackenbosch heeft op hun algemene ledenvergadering besloten
akkoord te gaan met het voorstel van woningbouwvereniging Alkemade Wonen
om in plaats van 24 woningen op grond van Velzenboer 10 à 12
huurappartementen op de Kolk te bouwen voor het groepswonen. De
woningbouwvereniging wil niet het risico lopen om te bouwen voor leegstand.
Misschien dat in plaats van groepswoningen voor senioren op de locatie
Velzenboer, het mogelijk is om te bouwen speciaal voor en door jongeren.
Opmerking: in 2014 kan de provincie besluiten de rode contour weer terug te
leggen als een krimpfolie om de dorpsbebouwing. De dorpsraad heeft hierop in
januari 2014 een zienswijze bij de provincie ingediend om dat te proberen te
verhinderen.

Leidseweg
Op de jaarvergadering 2013 heeft de gemeente uit de doeken gedaan hoe de
aanpak van de Leidseweg zal plaatsvinden. In de zomer is inderdaad gestart,
maar niet afgerond. Er zijn problemen geweest met de omleidingen en
klachtenafhandeling. Leden van de dorpsraad en ook aanwonenden zijn op het
gemeentehuis geweest om informatie te krijgen en zorgen over te brengen. In
oktober is opnieuw gepraat op het gemeentehuis en daar is een duidelijk plan
van aanpak afgesproken, sindsdien is de communicatie verbeterd.

Asfalteren Zwarte Weg
De aanwonenden hebben gevraagd om de Zwarteweg helemaal te asfalteren in
plaats van alleen de slechte plekken aan te pakken. Bij ons overleg met de
wethouder hebben wij hiernaar gevraagd. Het antwoord van de gemeente: In
2013 vindt een wegeninspectie plaats, de aanpak van de Zwarteweg hangt
hiervan af. Inderdaad is de weg her en der hersteld, maar ons inziens
onvoldoende.

Fietspad Oud Ade - Rijpwetering
Het fietspad tussen de twee dorpen is matig. De gemeente heeft toegezegd om
stukken te repareren.

Vuilcontainer bij het Vennemeer
We hebben de gemeente erop attent gemaakt dat de huidige container die in de
bak geplaatst is, kleiner is. Er zijn nu 2 containers bijgeplaatst, maar nog steeds
lijkt dit niet voldoende.
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Recreatie

Het rondje Oud-Ade door de Rode Polder komt steeds dichterbij. Gemeente is
hiermee bezig. Boterhuispolder vrijwel is gereed gekomen. Bij navraag door de
dorpsraad werd aangegeven dat er parkeergelegenheid komt bij Lange Brug op
het terrein van Bert van Leeuwen, bij de Leiderdorpse koeienrotonde en ergens
langs de Zijl.

Dorpsschouw

Leden van de dorpsraad hebben in het najaar allerlei problemen geïnventariseerd
met betrekking tot de openbare ruimte, vooral in het dorp zelf en in de
Zevenhuizen. Het document is aan de gemeente overhandigd met het verzoek de
problemen op te lossen.
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