Vereniging Dorpsgemeenschap Oud –Ade
Opgericht 1973
Aanwezige bestuursleden: Joan Tacx (voorzitter), Marco Volwater, Ewout Verkerk
(notulen), Koos Pennings, Jan Nijland, Tineke Reus,
Joop Rietmulder, Gerard van der Hulst (adviseur).
[ontwerp]Notulen Jaarvergadering 18 februari 2016
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De voorzitter heet de ongeveer 50 aanwezigen 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
Dammie van der Poel en Rose-Marie van Leeuwen vormen de
kascommissie.
Jaarverslag 2015
Het jaarverslag 2015 wordt besproken, waarin o.a. de
nieuwbouwplannen op de Kolk en het bestemmingsplan voor het
buitengebied van Teylingen langskomen. Het jaarverslag is te vinden op
www.dorpsraadoudade.nl.
Bestuurswisselingen
Als eerste wordt aftredend secretaris Tineke Reus in het zonnetje gezet
en geprezen voor haar inzet sinds 2008. Marjanne Meijer wordt als
nieuwe secretaris geïnstalleerd. Bestuursleden Joan Tacx en Ewout
Verkerk worden herbenoemd.
Wetenswaardigheden
o De gemeente plannen heeft om de huisvuilinzameling anders te
structureren, er wordt een afvalplan opgesteld. Problemen bij het
inzamelen van het plastic zouden meteen meegenomen kunnen
worden in zo’n plan.
o Terug van weggeweest: er zijn opnieuw plannen om een jeu de
boules baan aan te leggen bij de kerk.
o Terugkerend thema is de 30 km/uur snelheid op de Leidseweg,
en het (gebrek aan) voorrang verlenen, nu de tijdelijke gele
borden weg zijn.
Rondvraag
o De gemeentegids is voortaan digitaal, maar kan niet op zijn
minst de milieukalender met afvalophaaldagen op papier
verstrekt worden? Bijvoorbeeld af te halen bij Kees Hartog?
De gemeente oppert dat het dorp dit misschien zelf kan regelen?
o Na de brug, richting Zwarteweg, zijn de “varkensruggen” die de
grens tussen weg en voetpad markeren, weggehaald. Dit lijkt

Vereniging Dorpsgemeenschap Oud –Ade
Opgericht 1973

onveilig te zijn. Er zal nog een inspectie met de dorpsraad
gehouden worden.
o Plastic ophalen gebeurt niet altijd correct. Kan er geen container
geplaatst worden? Dit zal meegenomen worden in het afvalplan.
10. Even na achten wordt de vergadering gesloten.
11. Programma na de pauze
Na de pauze is het woord aan de landschapsarchitect Peter Verkade. Hij
praat ons helemaal bij over de plannen in het Ghoybos, dat een
recreatieve bestemming krijgt. Eén raadsel wordt in elk geval opgelost:
de naam. De populieren die destijds aangeplant zijn, heten “populus
canadensis ghoy”.
Na afloop is er een drankje aangeboden door de dorpsraad om de
interessante avond verder te evalueren. Tot volgend jaar!
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