Vereniging Dorpsgemeenschap Oud –Ade
Opgericht 1973
Aanwezige bestuursleden: Joan Tacx (voorzitter), Marco Volwater, Ewout Verkerk
(notulen) Koos Pennings, Jan Nijland, Tineke Reus,
Joop Rietmulder (verlaat), Gerard van der Hulst
(adviseur).
Afgemeld: H.Wilthof, I.&D. van der Gaag, H. van Tol. P. Wesselman, G. van der
Fits, H. Maaskant
[ontwerp]Notulen Jaarvergadering 5 maart 2015
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De voorzitter heet iedereen van harte welkom
Notulen van de vorige vergadering
Deze waren na te lezen op de website. Er zijn geen op- en
aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
Financieel Overzicht
Geen bijzonderheden te melden, Joan licht het overzicht toe.
Verslag kascommissie
De kascommissie keurt de boeken goed.
Nieuw lid kascommissie
Marcel Termeulen gaat uit de kascommissie, Dammie van der Poel
treedt toe. Rosalie van Leeuwen blijft het andere lid van de
kascommissie.
Jaarverslag 2014
Dit wordt voorgelezen door Ewout Verkerk. Het jaarverslag wordt na
deze vergadering ook op onze website geplaatst. Punten die aan de
orde komen, zijn:


de nieuwbouwmogelijkheden in het dorp. Op de Kolk is de
woningbouw van plan om tien à twaalf woningen te bouwen voor
het seniorengroepswonen Quackenbosch. Daarnaast komen nog
andere woningen op de Kolk. De woningbouwvereniging is bezig om
de bewoners van de "Oostenrijkse huisjes" vervangende
woonruimte aan te bieden. Eén van de aanwezigen merkt op dat het
wel erg lang duurt allemaal, we zijn hier al sinds de dorpsenquête in
2009 mee bezig. Er wordt gereconstrueerd wat er in de tussentijd
allemaal gebeurd is, zoals de oprichting van Quackenbosch, de
verlegging van de rode contour rond Oud Ade zodat een deel van
het land van Velzeboer woonbestemming zou kunnen krijgen, en de
uiteindelijke verplaatsing van de locatie naar de Kolk. De
woningbouwvereniging is nu aan zet, maar er is nu weer een actie
tot behoud van de Oostenrijkse huizen gestart omdat deze huizen
op de Kolk een monumentale waarde zouden hebben. Dit wordt
binnenkort in de gemeenteraad behandeld.



Leidseweg. De conclusie is dat het mooi is geworden, maar erg lang
geduurd heeft. Er komt een discussie op gang over de
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voorangsregeling (iedereen van rechts heeft voorrang) en hoe
verwarrend dit kan zijn. Toch hoort dit bij een 30 km zone en het is
een kwestie van wennen.


Boekhorsterweg: de gemeente Teylingen is bezig met de herziening
van het bestemmingsplan, maar heeft vooralsnog
recreatiebestemmingen hier buiten gehouden omdat ze nieuw
recreatiebeleid wil ontwikkelen. Het standpunt van de dorpsraad is
dat eerst de doorstroom op de Boekhorsterweg verbeterd zal
moeten worden voordat recreatiemogelijkheden kunnen toenemen.



Fietspaden: het fietspad langs de Leidseweg en de Oud Adeselaan
zijn opgeknapt, een echte verbetering in onze leefomgeving.



Dorpsschouw: de dorpsraad heeft eind 2013 allerlei problemen in de
openbare ruimte geïnventariseerd en de gemeente heeft die
vervolgens opgelost. Heeft u nog suggesties, aarzel niet en
informeer ons.



Verder heeft de dorpsraad deelgenomen aan twee bijeenkomsten
met andere dorpsraden.
Hierna komen enkele wetenswaardigheden aan de orde. De voorzitter
vestigt de aandacht op het aantal inbraken in Kaag en Braassem, ook in
Oud Ade waren er een paar afgelopen jaar. Bel bij verdachte zaken
altijd 112. De burgemeester voegt hier aan toe dat afgelopen jaar het
aantal inbraken gelijk is gebleven terwijl de landelijke trend dalend is.
De politie wijt dit deels aan oud hang- en sluitwerk in onze gemeente.
Een leuker onderwerp: de Leidse Marathon komt weer door het dorp,
zondag 17 mei. Tijd voor weer een leuke actie? Als laatste vraagt de
voorzitter aan de aanwezigen om eens na te denken wat waardevol is
in het dorp. Wat moet blijven of terugkeren? De reden is dat steeds
meer faciliteiten verdwijnen of samengevoegd worden met die van de
buurdorpen. Dat mag efficiënt zijn, maar niet altijd gewenst. Geef uw
reactie op dorpsraad.oudade@gmail.com.
7.

8.

9.

Bestuursverkiezing
Joop Rietmulder, Jan Nijland en Koos Pennings worden herbenoemd. Er
zijn geen tegenkandidaten.
Rondvraag
R. Terraneo vraagt zich af of de fietspont dit jaar weer gaat varen. Van
de zijde van de gemeente wordt dit met ‘ja’ beantwoord.
D. van der Poel merkt op dat na het leggen van de laatste asfaltlaag op
de Leidseweg de betonstrook een paar cm lager ligt. Dit is lastig voor
fietsers.
Programma na de pauze
Na de pauze met koffie en cake van de zorgboederij van Gemiva (een
aanrader), is het woord aan Hoogheemraadschap Rijnland. In een leuke
presentatie wordt uit de doeken gedaan hoe het waterschap zorgt voor
droge voeten. Trouwens ook voor natte voeten, want het water moet
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ook juist op peil gehouden worden. Daarnaast wordt het gebied van
Gouda tot Haarlem tot aan de kust continu doorgespoeld met zoet
water uit de Lek om verzilting tegen te gaan. Bij ons in de buurt staat
ook het een en ander op stapel, de Leendert de Boerspolder wordt
onder water gezet om de natuur meer ruimte te geven. Er staat een
heuse dijkdoorbraak gepland die nauwkeurig onderzocht gaat worden
door onder andere de TU Delft.
Na afloop is er een drankje aangeboden door de dorpsraad om de
interessante avond verder te evalueren. Tot volgend jaar!

-3-

