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Vergaderingen
De dorpsraad heeft in 2016 vier keer zelf vergaderd en verschillende andere
vergaderingen bijgewoond, bij gemeenten, de burgermeester, de
woningbouwvereniging en met andere dorpsraden.

Nieuwbouw mogelijkheden
Quackenbosch (Oostenrijkse woningen):
In 2015 is door de gemeente onderzoek ingesteld naar de historische waarde van
de Oostenrijkse woningen naar aanleiding van een handtekeningenactie. De
uitkomst was dat de Oostenrijkse woningen net een historische waarde hebben.
De dorpsraad heeft het advies ingediend bij de gemeente om de woningen toch
te slopen en vervangen door soortgelijke bouw. Dit is ook het standpunt van de
woningbouwvereniging MeerWonen.
Het college besloot in juli 2016 geen consequentie te verbinden aan de
historische waarde en de huizen niet als gemeentelijk monument of beschermd
dorpsgezicht aan te wijzen. Hierop heeft Meerwonen aangegeven dat ze in
overleg met toekomstige bewoners, o.a. Quackenbosch leden, een nieuw
ontwerp zullen maken. Ondertussen staan eind 2016 de woningen op twee na
leeg.
Velzeboer:
Op het land van Velzeboer is nog steeds de mogelijkheid tot bouwen van
(groeps)woningen door een private partij. Bij concrete bouwplannen kan de
provincie nog wel bezwaar maken. Projectontwikkelaar Bolton is door Velzeboer
aangezocht om plannen uit te werken. Nadat eerst met Thomas vd Poel (namens
geïnteresseerde jongeren) en Floris Schoonderwoerd van gedachten is gewisseld
heeft erna in augustus een gesprek plaatsgevonden tussen de dorpsraad en
Bolton. Daaropvolgend is een enquête uitgegaan namens Bolton, o.a. in de Brug,
om te inventariseren hoe de behoefte is. Hiervan is nog geen resultaat
teruggekoppeld. Het idee was om “à la carte” te bouwen, toekomstige bewoners
ontwerpen wijk en woningen. Inmiddels is door Bolton eind december het
principeverzoek tot medewerking om de planvorming op te starten ingediend bij
de gemeente. Die behandelt het verzoek momenteel op ambtelijk niveau.

Wegen

Boekhorsterweg
De Dorpsraad heeft een brief geschreven aan de gemeenten Teylingen en Kaag
en Braassem. Dit heeft ertoe geleid dat met de wethouder van Kaag en
Braassem gesprek is geweest over de verkeersintensiteit op de weg. Er is ook
een buurtoverleg met de gemeente geweest om oplossingen te zoeken.
Uiteindelijk zijn daar geen concrete oplossingen uit gekomen. Eind 2016 is er
onderhoud gepleegd, dat in 2017 voltooid zal worden.
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Renovatie Abdij van Rijnsburglaan – Dirk Thomaszstraat
De wensen van bewoners en de dorpsraad uit een eerdere schouw zijn
besproken. Voorgestelde ideeën zijn meegenomen en op tekening gezet. De
schets is aan de dorpsraad voorgelegd. Hierna is er een bijeenkomst geweest
met dorpsbewoners en eind 2016 is gestart met de werkzaamheden. Het
resultaat is fraai.

Maatschappelijke Agenda (MAG)

De dorpsraad is bij de MAG evaluatie geweest. De oude WMO leeft voort in TOM
in de buurt (TOM=Talent Ondersteuning Meedoen). Het probeert de participatie
van kwetsbare groepen, zoals gehandicapten maar ook ouderen, te bevorderen.
Dat kan door vinden van werk, maar ook door begeleiding. Voor de dorpsraad
zou een taak kunnen liggen in het begeleiden en betrekken van ouderen in het
dorp, bijvoorbeeld door na te denken hoe het dorp goed ingericht kan worden.
Een ander voorbeeld is nagaan welke diensten er zijn of gewenst zijn voor
ouderen, bijvoorbeeld STIVO (tafeltje dekje) of sportaanbod voor minima of
ouderen.
Hiervoor is wel input van dorpelingen nodig.

Dorpsraad Rijpwetering

Er is overleg geweest met de dorpsraad Rijpwetering die opgericht is. Er is
gesproken over wederzijdse ervaringen en samenwerking. Besloten is niet aan te
sturen op één dorpsraad voor de twee dorpen. Mocht dat in de toekomst
opportuun blijken kan dat, maar het is geen doel op zich.

Visieavond over Oud Ade en Rijpwetering

Vanuit de raad van advies van ROAC is het initiatief gestart om met de bewoners
van Oud Ade en Rijpwetering na te denken over de voorzieningen in de dorpen
en hoe die op lange termijn te behouden of juist samen te voegen. Er zijn twee
avonden geweest, waar de dorpsraad ook bij aanwezig was. De eerste avond
was een brainstormsessie om ideeën te inventariseren, en een tweede om te
bespreken en nogmaals gericht na te denken. De algemene uitkomst is dat de
meerderheid van de inwoners geen probleem met meer samenwerken heeft, mits
daar een aanleiding voor is. Er moet voorzichtig met bestaande verenigingen en
instituties worden omgegaan, eenmaal weg komt het niet meer terug.

Rondje Kaag

Teylingen wil uitgroeien tot een veelzijdig en aantrekkelijk gebied voor
dagrecreatie. De plannen voor een Rondje Kaag voor fietsers past hierin. De
dorpsraad heeft ingesproken bij Teylingen. In 2016 is gesproken door Teylingen
met grondeigenaren en wat mogelijk is. In het kader van de herinrichting van de
Boterhuispolder komt er een fietspad vanaf de Lange brug bij Bert van Leeuwen
naar Van Willigen aan de Zijldijk. Verder wordt er een fietsroute verkend voor
een rondje Kaag 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.

-2-

