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Vergaderingen
De dorpsraad heeft in 2019 7 keer zelf vergaderd en verschillende andere vergaderingen
bijgewoond, met de gemeenten en verscheidene andere instanties.

Leden Dorpsraad
Na jaren in de Dorpsraad te hebben gezeten heeft Marjanne Meijer dit jaar het stokje over
gegeven aan Liesbeth Hollebeek.
bereikbaarheid (Lange Brug)
Er is op verschillende momenten contact geweest met de gemeente over De Lange Brug.
Wij hebben aandacht gevraagd voor de lange wachttijden voor de verkeerslichten omdat er
infeiten sparke is van een drieweg kruising. Dit bleek maar beperkt mogelijk. De tijd dat de
verkeerslichten groen blijven aan de zijstraat van de leidseweg is iets verlaagt waardoor de
algehele wachttijd iets is afgenomen. Van de gemeente begrepen wij dat de geïnstalleerde
cameras tot een afname van overtredingen en dus een veiliger situaties heeft geleid.
Midden 2019 heeft de gemeente in tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis verschillende
opties voor een nieuwe brug voorgelegd aan de bevolking en was er mogelijkheid tot
inspraak. Redelijk wat dorpsgenoten hebben zich door de gemeente laten informeren.
De dorpsraad heeft steeds aangegeven dat wij het liefst een zo kort mogelijke
bouwperiode zien waarbij de omfietsoverlast voor fietsers voorkomen moet worden en het
dorp zo lang als mogelijk op het openbaar vervoer aangesloten moet blijven. In de loop
van het jaar hebben wij begrepen dat eerst de houten fiersbrug vernieuwd zal worden en
fietser zolang (veilig) over de autobrug geloosd zullen worden. Zodra de fietsbrug klaar is
zal de autobrug vervangen worden.
Brug bij Voetbalveldje
N.a.v. het vervangen van de brug naar het voetbalveldje hebben wij de gemeente verzocht
een boordje te plaatsen waarin bewoners van Oud Ade vriendelijk word verzocht daar hun
hond niet uit te laten. Het bordje hangt inmiddels.

Groene Berm
Omdat de gemeente Kaag & Braassem 10 jaar bestaat kon iedere bewoner ideeën insturen
naar de gemeente voor een project binnen zijn of haar dorp waar de gemeente dan 2000
euro voor beschikbaar zou stellen. Vanuit inwoners van Oud Ade zijn verschillende ideeën
ingebracht. De gemeente heeft gekozen om het geld voor Oud Ade beschikbaar te stellen
voor een plan om de berm van de Oud Adeselaan bloemrijker te maken. Tijdens ons recent
wethoudersoverleg hebben wij begrepen dat de bollen in de grond zitten.
Status de Kolk
Net als vorige jaren blijft de Dorpsraad zich inzetten voor het realiseren van nieuwe
woningen op de locaties waar de Oostenrijkse woningen hebben gestaan. Met veel
bewoners zijn wij verbaasd over de traagheid van dit project. Eerste stappen tot het bouwrijp
maken van de grond zijn genomen maar i.v.m. nog lopende rechtzaken is het niet bekend
wanneer de eerste huizen opgeleverd gaan worden.
Glasvezel
Voornamelijk in 2018 heeft de dorpsraad zich ingezet voor de mogelijk voor bewoners van
het buitengebied om glasvezel te kunnen krijgen. In de loop van 2019 zijn veel kabels
getrokken en vanaf deze periode worden de eerste woningen aangesloten op snel internet.
Dorpsfeest
Vanuit de dorpsraad van Rijpwetering is het initiatief gekomen om na vele jaren afwezigheid
te kijken of er weer een groot dorpsfeest gehouden kan worden zoals ook ongeveer 10 jaar
geleden is gehouden. Op de Vebo hebben enkele van onze bestuursleden samen met de
dropsraad van Rijpwetering een standje bezet om te proeven hoe dit idee leeft onder de
bevolking. Veel bewoners kijken met veel plezier op dit unieke feest en daarom is er nu een
groep opgericht die, als is het nog voorzichtig, kijkt of een vervolg op dit zeer geslaagde
feest kan komen.
Welkom in Oud Ade
Sinds afgelopen jaar gaan leden van de dorpsraad bij nieuwe bewoners van ons dorp langs
om hen welkom te heten. Wij vertellen kort over het dorp en de dorpsraad en overhandigen
een heerlijk stukje kaas uit onze polders. Door vriendelijke medewerking van onze toneel
vereniging Vios kunnen we onze nieuwe dorpsbewoners ook twee vrijkaartjes voor een
VIOS voorstelling overhandigen.

Plastic afval
Bij de gemeente hebben wij aandacht gevraagd voor de toenemende overlast van verkeerd
aangeboden afvalzakken voor plastic afval. Vooral rond het Vennemeer ervaren bewoners
veel last van verkeerd aangeboden plasticzakken.
Rondje Kaag
Al jaren zijn de gemeente Kaag en Braassem en de gemeente Teylingen bezig met het wel
of niet realiseren van het fietsrondje Kaag. Langetijd hebben wij dit redelijk kunnen
monitoren maar het afgelopen jaar is de dropsraad niet meer adequaat geïnformeerd
waardoor de status voor ons niet meer duidelijk is. Wij zullen dit tijdens ons wethouders
overleg bespreken.
Snelheidmeter Leidseweg
Kort heeft op de Leidseweg een snelheidsmeter gestaan. Deze meter stond direct na een
verkeersheuvel waar je met geen mogelijk hard overheen kan. Wij hebben de gemeente
verzocht naar een beter locatie voor deze meter uit te zien waar een dergelijk apparaat
waarschijnlijk meer nut heeft voor de veiligheid.
Bezoek College
Op 7 mei heeft het college een bezoek gemaakt aan Oud Ade.
Na wat bezoekjes in klein comité aan wat locaties in ons dorp is er een inloopavond voor
bewoners georganiseerd waar met de wethouders over verschillende zaken van gedachte
gewisseld kon worden.
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.
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