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Vergaderingen
De dorpsraad heeft in 2018 7 keer zelf vergaderd en verschillende andere vergaderingen
bijgewoond, met gemeenten, de glasvezelleverancier, de Driemaster en verscheidene
andere instanties.
bereikbaarheid (N445-Lange Brug)
Zo goed als heel 2018 hebben we last gehad met de bereikbaarheid van het dorp. Eerst
vanwege het onderhoud aan de N445. In deze periode hebben wij veel aandacht gevraagd
bij de gemeente en de provincie voor de veiligheid van met name de zwakkere
verkeersdeelnemers na de toename van sluipverkeer door ons dorp. Vanaf augustus
hebben we een verslechterde bereikbaarheid gehad door afsluiting of versmalling van de
Lange Brug
Vanaf het begin van de eerste afsluiting heeft de dorpsraad in contact gestaan met de
wethouder en betrokken ambtenaren om te kijken wat wij konden doen om de overlast zo
klein mogelijk te laten zijn. Slechts enkele voorbeelden van besproken punten zijn het
instellen van een pendelbus tijdens de complete afsluiting, het maken van scholier
oppikplaatsen als er geen pendelbus zou komen, het makkelijker toegankelijk maken van de
combi-bus, het maken van tijdelijke passeerplaatsen in rijpwetering om de doorstroom
mogelijk te houden, het plaatsen van voldoende verkeersborden, enz enz.
Nieuwbouw mogelijkheden
Quackenbosch (Oostenrijkse woningen):
in 2018 zijn de Oostenrijkse woningen gesloopt. De plannen zijn om nog dit jaar te beginnen
met de bouw van nieuwe woningen. Geïnteresseerde worden de de betrokken partijen
geïnformeerd.
Landje Velzeboer (Bolton)
Bij eerdere jaarvergaderingen is al ruimschoots stilgestaan bij nieuwbouwplannen op wat
men noemt “het landje van Velzeboer”, het huidige trapveldje naast de Abdij van
Rijnsburglaan. Op zich hebben wij niet veel nieuws te melden over deze zaak behalve dat er
vragen zijn gekomen over de “ paaltjes” die op die locatie geplaatst zijn. Deze paaltjes staan
er i.v.m. bodemonderzoek voor eventuele toekomstige bouw. Over de bouwplannen zelf
heeft ons geen nieuws bereikt.
Café Smoorenburg
Twee dorpsbewoners hebben in maart ingesproken tijdens de vergadering van de dorpsraad
om hun zorgen te uiten over de geplande nieuwbouw op de locatie van het voormalige café
Smoorenburg.
De dorpsraad heeft besloten om een neutrale houding ten aanzien van de
nieuwbouwplannen aan te moeten nemen en niet, als aan alle wettelijke voorwaarde is
voldaan een negatieve houding tegen de nieuwbouw te moeten nemen. De heer Jan van der
Geest is bereid gevonden om tijdens een speciale bijeenkomst de plannen voor het
toekomstige appartementencomplex uiteen te zetten. Tijdens een goedbezochte

bijeenkomst heeft hij zijn plannen gedeelt met het dorp. Hierdoor is er meer duidelijkheid
gekomen over het te bouwen appartementencomplex en hebben wij vernomen dat er, waar
mogelijk met bepaalde verzoeken van direct omwonenden rekening is gehouden. Zo bleek
dat de zijgevel een veel levendiger karakter te hebben gekregen middels ramen dan de
oorspronkelijk getekende bijna blinde muur. Wij danken de heer van der Geest voor deze
openheid van zaken.
De dorpsraad maakt van de gelegenheid gebruik om de organisatoren van de slotfeesten
van ons café te danken voor het initiatief en het perfect georganiseerde weekend.
Ontspanning
Zwemplek voor jong en oud
De leden van de dorpsraad hebben met zeer veel hulp van de heer Nico Heemskerk in het
voorjaar de zwemplek bij de kolk opgeknapt. Een door de dorpsraad gefinancierd trapje is
geplaatst waardoor het voor iedereen makkelijker en veiliger is geworden uit het water te
komen. De dorpsraad is blij dat veel dorpsgenoten tijdens de heerlijke zomer van 2018
gebruik hebben gemaakt van deze locatie. Tevens dank aan de heer Theo van de Wal voor
de ondersteuning met materialen.
Jeu de boules
De dorpsraad heeft middels paaltjes enkele locaties uitgezet voor de kerk waar wij graag
een jeu de boules baan zouden willen realiseren. Met het kerkbestuur zijn we nu in goed
overleg over de meest geschikte locatie waarbij wij ook, op advies van het kerkbestuur niet
vergeten zijn om ook serieus naar andere locaties in het dorp kijken. Nu de financiën rond
zijn en er waarschijnlijk binnenkort overeenstemming over de locatie is wil de dorpsraad
voordat de eerste spa de grond in gaat nog een keer kijken of er nog steeds voldoende
animo is in het dorp voor een dergelijke Jeu de boulesbaan.
Marathon
Door de jaren heen hebben veel dorpsbewoners zich ingezet om van de doorkomst van de
marathon door Oud Ade een gezellig evenement te maken. Er ontstaat een extra
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De dorpsraad heeft een bescheiden financiële bijdrage
gedaan ter ondersteuning van wat materialen ter aankleding van de doorkomst.
Communicatie
De dorpsraad communiceert met de achterban middels email en middels ingezonden stukjes
in de Brug. Daar is dit jaar de eigen facebook pagina van de dorpsraad aan toegevoegd. in
een paar maanden zitten we op bijna honderd volgers. Wij nodigen bewoners uit om
facebook ook te gebruiken om in contact met ons te komen middels een DM (direct bericht)
op facebook.
Glasvezel
De dorpsraad heeft zich in 2018 ingezet als ambassadeurs voor de uitrol van glasvezel in
het buitengebied. Wij hebben zoveel mogelijk bewoners van het buitengebied geattendeerd
op het bestaan van de mogelijkheid om nu tegen een scherp aanleg tarief in te stappen. De
dorpsraad is verder geen partij of belanghebbende in deze. Wel zijn wij blij dat eindelijk
begonnen is met de aanleg van het glasvezelnetwerk waardoor op zijn laatst in 2020
iedereen in de gemeente die zich heeft aangemeld aangesloten zal zijn.

Schiphol
Wij monitoren de ontwikkelingen van Schiphol. Als er meer duidelijkheid is over het wel of
niet uitbreiden van vluchten zullen wij dit nauw volgen en partners zoeken om onze
belangen als omwonende zo veilig als mogelijk is te stellen.

