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De voorzitter heet iedereen van harte welkom
Notulen van de vorige vergadering
Deze waren na te lezen op de website en zijn ingekort in de Brug
volgend op de jaarvergadering gepubliceerd. Er zijn geen op- en
aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
Financieel Overzicht
We zijn overgegaan naar een andere bank en dat scheelt vele kosten.
Ook zijn we van rekeningtype veranderd, van een bedrijfsrekening
hebben we nu een inzake-rekening.
Verslag kascontrolecommissie
Gerard van der Hulst en Marcel Termeulen melden dat zij alles prima in
orde hebben bevonden.
Benoeming nieuw lid van de kascommissie
Rosemarie van Leeuwen meldt zich als nieuw lid van de kascommissie.
Jaarverslag 2013
Dit wordt voorgelezen door Ewout Verkerk. Het jaarverslag wordt na
deze vergadering ook op onze website geplaatst.
Joan Tacx vertelt over de schouw die we uitgevoerd hebben in het dorp.
Ook wat er besproken en afgesproken is met de gemeente naar
aanleiding van de punten die daaruit kwamen. Ook dit document wordt
op onze website geplaatst.
Naar aanleiding van de parkeerproblemen wordt opgemerkt dat in de
Abdij van Rijnsburgstraat voldoende plaats is. Mensen zouden gewoon
een stukje verder moeten lopen.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Tineke Reus en Marco Volwater.
Beiden worden herkozen.
Mededelingen
- Er is verzocht aan aanwonenden om de groenbakken bij het
Vennemeer ook inderdaad voor groenafval te gebruiken. Echter de
bakken worden ook gebruikt door passanten. Er wordt onderzocht
om de bewoners eigen afvalbakken te geven. Dat stuit weer op het
probleem dat mensen een heel eind moeten slepen met de bakken
of dat de vuilniswagen over prive terrein moet rijden (B-weg).
Vanuit de zaal komen suggesties om de bakken bij het Vennemeer
zelf te zetten en om een slot op de bakken te doen en de bewoners
een sleutel te geven.
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Er gaat overlegd worden met de bewoners over een goede
oplossing.
- 18 mei komt de Leidse Marathon weer door ons dorp. Houden we
die beker?
- Werkzaamheden Leidseweg: er is geen vertraging maar er waren
wat problemen met het afvoeren van de licht vervuilde grond.
Er ligt inmiddels zo’n 60 meter waterleiding en de werkzaamheden
lijken nu beter te vorderen. Vervolgens komt er vanuit de zaal veel
commentaar over het werktempo en het grote aantal werklieden dat
weinig lijkt uit te voeren.
De voorzitter merkt op dat de funktie van de dorpsraad signaleren is
en doorgeven aan de gemeente als het niet goed gaat. We hebben
geen mogelijkheden om afspraken af te dwingen.
Wethouder Floris Schoonderwoerd verzoekt ons om de klachten te
verzamelen en door te sturen. Dan komt er binnen twee weken een
antwoord van de gemeente.
Er wordt gevraagd waarom is de informatie over de werkzaamheden
niet ook schriftelijk aan de bewoners doorgegeven? Niet iedereen
kon bij de informatie-avond zijn.
Rondvraag
Als er vervuilde grond aan een kant van de weg ligt, dan ligt het toch
ook aan de andere kant. Moet dat dan niet verwijderd worden?
Dit heeft met de graafdiepte te maken. Aan de andere kant is het niet
verstoord, ligt het afgedekt en dan hoeft dit niet afgevoerd te worden.
Wij wonen in de Rode Polder, wat is het tijdsbestek van aanleg van het
wandelpad door de Rode Polder?
Floris checkt zijn laptop om te zien of er een deadline is.
Een rondje is bijna rond maar dat is dan door de Blauwe Polder. In de
Rode Polder is men in het stadium van onderhandeling met de
grondeigenaren.
Waarom is er niet direct een zebrapad geschilderd vorig jaar?
De bedoeling was dat dit zou gebeuren zodra de weg klaar was, het
duurt nu al meer dan een half jaar.
De voorzitter belooft het na te vragen bij de gemeente.

10. Sluiting
PAUZE
De Driemaster is een samenwerking van de instanties Kwadraad,
Participe en Wijdezorg. Zij presenteren wat betekenen voor de zorg in
de gemeente. Aan het woord komen Marion Bakkes en Fred de Pater,
jongerenwerker.
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