Vereniging Dorpsgemeenschap Oud –Ade
Opgericht 1973

Aanwezige bestuursleden: Joan Tacx (voorzitter), Koos Pennings (vicevoorzitter), Ewout Verkerk (penningmeester, notulen),
Jan Nijland, Joop Rietmulder, Marco Volwater, Gerard
van der Hulst (adviseur).
[ontwerp]Notulen Jaarvergadering 23 februari 2017
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De voorzitter heet de ongeveer 25 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. Er wordt
geïnformeerd hoe het met het Ghoybos staat. Tennet gaat daar eerst
aan de slag, pas daarna wordt het omgevormd tot recreatiegebied.
Financieel Overzicht
Geen bijzonderheden te melden, Joan licht het overzicht toe. Er wordt
kort toegelicht hoe de dorpsgemeenschap via de Driemaster MAGsubsidie (MAG=Maatschappelijke Agenda) kan aanvragen voor
projecten die de gemeenschap betreffen. De dorpsraad kan hierbij
faciliteren, maar zal niet de projecten zelf uitvoeren, dat ligt bij de
betrokkenen zelf.
De kascommissie bij monde van Rose-Marie van Leeuwen keurt de
boeken goed.
De nieuwe kascommissie is Ronald de Jong en Floris Schoonderwoerd
(allebei eerste termijn).
Jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 wordt besproken, waarin o.a. de
nieuwbouwplannen op de Kolk en de bijeenkomst over de herinrichting
van de Boekhorsterweg langskomen. Wat betreft de laatste wordt
nagevraagd of ook gemeente Teylingen voor de bijeenkomst was
uitgenodigd, want ze was niet aanwezig. Het antwoord is ja, zowel
vanuit gemeente K&B als door de dorpsraad.
Het jaarverslag 2016 is te vinden op www.dorpsraadoudade.nl.
Bestuurswisselingen
Marco Volwater wordt herbenoemd als bestuurslid.
Toekomst:
o Er komt een aanpassing van de MRSV (Maatschappelijke
Ruimtelijke Structuurvisie). Laat de inspraak niet aan je voorbij
gaan, dit is de plek waar inwoners kunnen meebeslissen en
participeren in het toekomstbestendig maken van de dorpen.
o Hart van Holland. gemeente heeft zich tot doel gesteld om in
2040 energieneutrale gemeente te zijn. Al het energieverbruik
door bedrijven en inwoners moet dan duurzaam zijn. Ze doet dit
in een groter verband, Hart van Holland, waar ook omliggende
gemeentes bij aangesloten zijn, waaronder Leiden. Er staan ons
grote discussies te wachten hoe die duurzame energie opgewekt
gaat worden, met windmolens en weilanden vol zonnepanelen.
Misschien niet allemaal even aantrekkelijk, maar wel
noodzakelijk. Goede kans dat u nu bij lamplicht zit te lezen, en
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die energie moet ergens vandaan komen, ook in 2040 als de olie
opraakt.
Omgevingsplan. Update van bestemmingsplan.
Dorpsmonitor. Aanpassingen in de leefomgeving.
Beoordeling gemeente: wat gaat goed en wat niet. Eerste reactie
is dat terugbellen bij vragen sneller zou kunnen.

o
Rondvraag
o Van de krant (AD) kwam de vraag of er hinder is van
sluipverkeer, en of het een probleem zou zijn dat de A4 naar 130
km/u zou gaan. Antwoord van aanwezigen was 2x nee.
o Afval, hoe gaat de inzameling in de toekomst? De gemeente wil
huisvuilinzameling anders structureren dmv. “diftar”
(gedifferentieerd tarief). Uitgangsprincipe wordt dat hoe beter je
afval scheidt, hoe lager het tarief. Anders gezegd, hoe vaker de
grijze bak aan de weg staat, des te meer betaal
o Vervoer door de combibus vindt plaats tot aan de dorpsgrens,
daarna verder met gewone bus. Nogal omslachtig, kan dat niet
anders?
o Camera op brug in dorp plaatsen ivm inbraken? De wijkagent
geeft aan dat dit juridisch zeer lastig wordt, je mag niet zomaar
openbare ruimte monitoren.
Probeer een buurtApp op te richten, meldt je aan bij Burgernet.
Even na achten wordt de vergadering gesloten.
Programma na de pauze
Na de pauze is er een presentatie over glasvezel in het buitengebied. Op
initiatief van de gemeente wordt nu een verkenningsstudie uitgevoerd.
Buitengebied wordt gedefinieerd als iedereen die geen Ziggo aansluiting
kan krijgen omdat er bijvoorbeeld geen kabel ligt. De dorpskern Oud Ade
valt bijvoorbeeld niet onder het buitengebied. Wachten op 5G is niet aan
de orde, over 5G wordt niet de volle TV-functionaliteit verzonden.
Bovendien is voor 5G om de kilometer een zendpaal nodig, daar is
vanwege horizonsvervuiling vaak veel weerstand tegen. 5G beperkt zich
– net als 4G – hoofdzakelijk tot de steden en grotere dorpen, niet het
buitengebied.
Waarom glasvezel? De prognose is dat over vier tot vijf jaar de
datastromen over internet zo zwaar zijn, dat het koperen draadje van de
telefoon het niet meer aan kan. En dat terwijl voor ouderen steeds meer
zorg op afstand geleverd gaat worden (Skype, monitoren van patiënten,
denk bijvoorbeeld aan uitlezen van suikerniveau van diabetespatiënt,
etc.).
Daarom is het nu het moment om glasvezel aan te leggen. Als 60% van
de huishoudens meedoen, gaan de plannen door. Eenmalig moet rond de
75 euro aansluitkosten ingelegd worden, daarna zijn de
abonnementskosten voor een 3-in-1 pakket rond de 60 euro, inclusief
vastrecht. Vergelijk dat met internet kosten en Digitenne nu, dan ligt dat
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misschien ietsje hoger, maar dan heb je wel supersnel internet.
Belangrijk om te weten: stap je niet nu maar later in, dan zijn de
aansluitkosten geen 75 euro maar veel hoger.
De dorpsraad beveelt in elk geval van harte aan om de aansluiting te
nemen.
Na afloop is er een drankje aangeboden door de dorpsraad om de
interessante avond verder te evalueren. Tot volgend jaar!
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