Vergaderverslag Algemene Leden Vergadering van de Dorpsraad
d.d. 27 november 2015.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, waaronder
wethouder Yvonne Peters (Kaag & Braassem), de raadsleden Roel Terraneo (raadslid
D66 Kaag en Braassem) en Christian Malin (raadslid Samen voor Kaag en Braassem),
Sjoerd van der Meer (contactambtenaar dorpsraden Kaag & Braassem) en Hannie
van den Bosch (gebiedsmanager Haarlemmermeer).
Er zijn ± 45 mensen aanwezig.
2. Mededelingen, ingekomen stukken.
Ton Tijssen, seniormedewerker Wijk Politie, heeft zich afgemeld.
3. Het verslag van de vergadering van 27 maart jl. wordt integraal vastgesteld.
4. Buitenkaag
Parkeerterrein. Vrijwel geheel Buitenkaag is nu een “parkeerzone”,
hetgeen betekent dat er alleen nog maar in de daarvoor bestemde en
aangegeven parkeervakken geparkeerd mag worden. Dus niet op
straat (waar geen parkeervakken zijn).
De aanwezigen vinden dat het nieuwe parkeerterrein (van Royal
Shipyard Van Lent) nog steeds matig is aangeduid en daardoor moeilijk
te vinden.
De Kiss & Ride zone bij de school beslaat vier vakken waarbij nog twee
extra parkeervakken voor vrij parkeren.
De bus had problemen met de aangelegde drempels, dat schijnt in de
week van de vergadering te zijn opgelost.
Windturbines. Henny Looijestein geeft een toelichting. De provincie
Noord Holland was tegen het aanleggen van een windmolenpark in
Haarlemmermeer Zuid, de gemeente vóór. De provincie heeft een
Luchtvaart Indelings Besluit-onderzoek laten doen.
De initiatiefnemers willen nu eventueel terug van 17 naar 10 turbines
maar de hoogte van de molens schijnt nog een probleem te zijn. De
provincie heeft dan ook negatief geadviseerd.
Grootste struikelblok vanuit de omgeving is eigenlijk dat de bewoners
nooit om hun mening is gevraagd.
Een extra probleem aan bewonerskant is ook de 380kV verbinding die
voorzien is in hetzelfde gebied.
De Ontmoeting. Rob Enthoven geeft een korte toelichting. Alle
prachtig ontwikkelde plannen zijn door de gemeente Haarlemmermeer
niet geaccepteerd. De gemeente is bereid een grondige opknapbeurt
te financieren en te laten uitvoeren. De gemeente neemt het complex
over waarna het behoort tot het gemeentelijk vastgoed en de SSCCK
verantwoordelijk zal zijn voor beheer en exploitatie. Een van de huidige
exploitanten/gebruikers/huurders, de SSCCK zal huur moeten gaan
betalen op basis van draagkracht. Dit bedrag zal ongeveer gelijk zijn
aan het bedrag dat SSCCK nu betaalt aan onderhoud e.d.
De SSCCK heeft een enquête onder bewoners gehouden waaruit blijkt
dat er behoefte zou zijn aan een bewegingscentrum. De gemeente
heeft echter laten weten dat er geen financiële bijdragen worden
verleend aan fitnesscentra.
Een negatieve bijsmaak wordt veroorzaakt door het feit dat de
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5. Kaag
-

gemeente in het nabije verleden heeft gesteld dat SSCCK op zoek
moest gaan naar sponsoren en gebruikers, nieuwe activiteiten en
verjonging van het bestuur.
SSCCK heeft hieraan voldaan en de gemeente zou € 100.000,bijdragen in de kosten van verbouwing/renovatie. Er kon met een
aannemer een acceptabele vaste prijs worden uitonderhandeld.
Helaas echter bleef het college negatief, waarna de plannen van
SSCCK van tafel zijn verdwenen.
Hoofdweg Oostzijde. Het deel van Abbenes naar Nieuw Vennep is
volledig vernieuwd. Het deel Abbenes-Buitenkaag is abominabel slecht
en moet dus nog onderhanden genomen worden. Er komt een tweede
gesprek met de gemeente en de aannemer.
Op 9 december is er in De Ontmoeting een bijeenkomst van gemeente
en bewoners m.b.t. het Ringdijkbeleid. De Ringdijkbewoners krijgen
hiervoor een uitnodiging om met de gemeente over dit onderwerp te
communiceren.
Doel van de gemeente was om dit integraal op te nemen in het
Deltaplan (verkeer, leefbaarheid, veiligheid en groen) maar voor veel
betrokkenen is dit een tè lange termijnplan. Men wil de verkeersveiligheid separaat en sneller behandelen.
Aan de Kaagbrug zullen begin december werkzaamheden worden
uitgevoerd waardoor deze deels zal worden afgesloten. Er wordt een
speciale ondersteuning aangebracht aan de fietspadzijde. Er blijken
nog steeds auto’s over het fietspad te rijden., voor welk gewicht het
fietspad niet is ontwikkeld.
De piekberging zal waarschijnlijk ééns in de tien jaar gebruikt worden
als overloop van de Ringvaart bij overmatige regenval en hoge
waterstand. Er zal in inlaat komen vanuit de Ringvaart. Wanneer het
waterpeil in de Ringvaart dan weer voldoende is gezakt zal, middels
een uitlaat op de Hoofdvaart en het terugpompen van het water – via
het gemaal – in de Ringvaart, het geheel weer genormaliseerd
worden.
Kernen in hun kracht is een project van de gemeente Kaag en
Braassem, geïnitieerd omdat steeds meer taken van de centrale
overheid gedelegeerd worden naar de gemeenten, zoals de WMO. In
praktijk blijkt dat de politiek, de ambtenaren en de praktijk vaak
uiteenlopen en niet op één lijn zitten.
Eén van de speerpunten van het project is om overheid en burgers
samen de problemen in de kernen te laten aanpakken. In Kaag – en
Buitenkaag ook – is de snelheid van het autoverkeer vaak problematisch en vraagt dus aandacht. Tot op heden zijn er, gelukkig, nog
geen ernstige ongelukken voorgevallen. Het lijkt echter onverstandig
om met actie te wachten tot dit wel gebeurt.
Een zgn. “smileybord” zou een (tijdelijke) oplossing kunnen geven,
waarbij verkeersdeelnemers op hun verantwoordelijkheid wordt
gewezen.
Ook kan het zinvol zijn de hardrijders aan te spreken op hun gedrag.
Een andere oplossing kan zijn de weg (Beatrixlaan b.v.) weer te
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versmallen zodat verkeer op elkaar moet wachten.
De bewoners weten veelal niet, laat staan de bezoekers, dat op een
woonerf een maximum snelheid van 15 km per uur geldt en dat de
automobilist er “gast” is en dus geen voorrang heeft. Het lijkt zinvol aan
het begin van het woonerf een 15-km bord te laten plaatsen.
6. Beide dorpskernen.
Er is nog een batig saldo van de kas van de voormalige jeugdraad. De
vraag is wat hiermee moet gebeuren. Er wordt geopperd een jeu de
boulesbaan aan te leggen. Bij de coöperatieve jachthaven is al een
baan.
Ideeën zijn welkom.
Beide gemeenten hebben een Meldpunt vrijwilligers (op hun website).
Burgers wordt geadviseerd hiervan gebruik te maken, zowel voor vraag
als aanbod. www.haarlemmermeervoorelkaar.nl en ???? K&B.
Marleen Metzlar meldt dat zij er een vraag op gesteld heeft voor een
instructeur voor een iPad-cursus.
7. Pauze
8. Functie Dorpsraad.
De voorzitter licht toe dat in een van de buurdorpen de dorpsraad zichzelf
opgeheven heeft, Roel Terraneo meldt dat er ook een nieuwe dorpsraad is
bijgekomen.. De exacte redenen zijn niet bekend, maar de algemene tendens was
dat er te weinig bereikt werd in toch wel veel besteedde tijd. Het bestuur van de
dorpsraad Kaag-Buitenkaag is bij zichzelf te rade gegaan en heeft vervolgens een
enquête uitgeschreven welke door een aanzienlijk aantal bewoners is ingevuld. De
exacte resultaten waren tijdens de vergadering nog niet bekend zodat deze niet
konden worden toegelicht. Wel was duidelijk dat de gemiddelde leeftijd van de
indieners “relatief hoog” was. Hans Bruijn meldt dat hij vindt dat de dorpsraad een
nuttige functie vervult en deze dus moet blijven bestaan.
9. Samenstelling bestuur.
Aangezien de secretaris per einde 2015 afscheid neemt van het bestuur, wordt er
naarstig gezocht naar kandidaten voor bestuursdeelname c.q. een nieuwe
secretaris. Er meldden zich geen kandidaten spontaan aan.
Overigens deelt de voorzitter mee dat het bestuur graag de oud-voorzitter, Marjan
Bruijn zou uitluiden als voorzitter, maar dat dit, gezien haar gezondheidstoestand,
momenteel nog niet mogelijk is.
10. Wat verder ter tafel komt.
Er bestaat een “app” voor de mobiele telefoon om verdachte situaties, personen of
voertuigen te signaleren. Roel Terraneo merkt op dat ook “Burgernet” bestaat.
Hans Doedijns meldt dat de familie Van Lent blij is met de status en het onderhoud
van de camping.
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11. Rondvraag
Een vraag of er helpende handen zijn voor het opzetten van de kerstboom in
Buitenkaag wordt “staande de vergadering” door de aanwezigen ingevuld en
opgelost.
Annemiek van der Voort vraagt of er in de toekomst op de pont een pamflet kan
worden opgehangen om de openbare vergadering van de dorpsraad kenbaar te
maken.
12. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun tijd,
aandacht en inbreng en spreekt de verwachting uit dat iedereen nog even blijft om
infomeel, onder het genot van een drankje, nog van gedachten te wisselen.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering .
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