9 mei 2010
Tekst van dorpsraad Oud Ade t.b.v. hoorzitting Provinciale Staten, 12 mei 2010, 17:30.
Geachte ….
Namens de dorpsraad Oud Ade wil ik graag gebruik maken van deze inspreektijd met
betrekking tot nummer C.70. Dit betreft het verzoek om de rode contour om de kern Oud Ade
te verruimen ten behoeve van een project groepswonen van ouderen.
Oud Ade
Oud Ade is een van de kleinste dorpskernen in de gemeente Kaag en Braassem met ongeveer
800 inwoners. Het is een hechte gemeenschap waar de bewoners elkaar goed kennen en
helpen. De sociale cohesie is groot.
Dorpsraad
De functie van een dorpsraad is het vormen van een schakel tussen de bewoners en de
gemeente. Het is een laagdrempelige mogelijkheid voor inwoners laag om hun wensen
kenbaar te maken. Als zodanig zijn wij goed op de hoogte wat er in het dorp leeft. Een van de
al lang bestaande en vurige wensen is het dorp van geschikte seniorenwoningen te voorzien
uitsluitend bestemd voor de inwoners van Oud Ade. Momenteel ontbreken seniorenwoningen
in het algemeen. Dit is nog eens zwart op wit onderstreept in het leefbaarheidsonderzoek in
2008 van de Stade Advies groep. Ter concretisering van deze wens is binnen een jaar een zeer
efficiënte samenwerking tussen gemeente, woningbouwvereniginging, woonvereniging en
dorpsraad tot stand gekomen. Dit wijst op een breed gedragen wens tot verlegging van de
rode contour teneinde het groepswonen te kunnen realiseren.
Bevolkingsopbouw
Terug naar het standpunt van de dorpsraad. Het is voor ons van groot belang een
evenwichtige bevolkingsopbouw te hebben. Als jongere inwoners, die vaak zelf de ouderen
ondersteunen, wegens woningtekort vertrekken uit het dorp, brokkelt de sociale cohesie in het
dorp af.
Dit moet te allen tijde voorkomen worden. De dorpsraad ziet in het groepswonen van senioren
de aangewezen oplossing. De stagnatie in de doorstroming wordt opgeheven en scheefgroei in
de inwonersopbouw wordt voorkomen. Er wordt ruimte vrijgemaakt voor jongere inwoners.
Locatie
Zoals inmiddels duidelijk zal zijn, is binnen de bestaande contour van Oud Ade helaas geen
geschikte locatie beschikbaar. Naar de mening van alle betrokken partijen bestaat er echter
een voor de hand liggende en geschikte locatie aan de zuidzijde van Oud Ade. Bouwen op
deze locatie is echter alleen mogelijk als de bebouwingscontour verruimd wordt.
Conclusie
Gezien de huidige discussie in het algemeen om de leefbaarheid van plattelandsgemeenten te
bevorderen, hoopt en verwacht de dorpsraad Oud Ade dat u als provinciebestuurders ook
inziet en overtuigd raakt van de noodzaak van het verruimen van de rode contour in Oud Ade
om seniorenwoningen te bouwen. Het zal de leefbaarheid van het dorp in de toekomst ten
goede komen.

