
 

 

 

Woensdag 18 Mei 2022 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

o Renée Smit, voorzitter van de Dorpsraad, heet alle aanwezigen van harte welkom.  

o Een speciaal woord van welkom is gericht aan de gasten: Inge van der Lem (wethouder 

Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening en Cultuur gemeente Kaag & Braassem), Rolf de Jong 

(adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Kaag & Braassem) en Peter de Waard 

(assistent gebiedsmanager van de gemeente Haarlemmermeer).   

o De voorzitter spreekt haar dank uit voor alle support die de Dorpsraad krijgt van veel 

bewoners, die ook vanavond weer aanwezig zijn. Hun aanwezigheid in vergaderingen wordt 

zeer op prijs gesteld. Maar er zijn veel meer dingen waardoor de Dorpsraad zich gesteund 

voelt, zoals een goed gesprek, een helpende hand hier en daar, meedenken, tips en 

adviezen, een aanmoediging of een schouderklopje. Deze dingen zijn heel belangrijk en voor 

de Dorpsraad een aanmoediging om door te gaan.  

 

Oproeping 

o De voorzitter meldt dat aan de formele eisen die de statuten stellen aan het oproepen en 

houden van ledenvergaderingen is voldaan, zodat in deze ledenvergadering rechtsgeldig 

besluiten genomen kunnen worden met betrekking tot de geagendeerde onderwerpen. 

o In de afgelopen weken hebben zich veel nieuwe leden aangemeld. Er is een ledenlijst 

beschikbaar, de bewoners die zich recent hebben aangemeld, zijn hierin opgenomen. 

Aanwezige bewoners die willen stemmen en zich nog niet als lid hebben aangemeld, kunnen 

zich ter vergadering aanmelden als lid.  

o De voorzitter schetst de verwachtingen voor vanavond. Er is een groot aantal onderwerpen te 

bespreken voor de Buitenkaag en voor de Kaag. Vanavond zal er geen tijd zijn om diep op de 

onderwerpen in te gaan of lang te discussiëren. Als tijdens de vergadering blijkt dat we meer 

tijd nodig hebben, dan zullen we aparte afspraken maken om over specifieke onderwerpen 

door te praten.  



o Alle aanwezigen worden gevraagd vanavond gedisciplineerd te vergaderen met respect voor 

de agenda, respect voor onze gasten en respect voor elkaar en de verschillende interesses 

van iedereen.  

o Het bestuur van de Dorpsraad hoopt vanavond veel vragen te kunnen beantwoorden, maar 

het is waarschijnlijk dat niet op alle vragen direct een antwoord kan worden gegeven. 

Openstaande vragen zullen na afloop van de vergadering zo veel als mogelijk worden 

beantwoord.  

o Het gebruik van de rode en gele briefjes wordt toegelicht. De briefjes worden gebruikt voor 

het houden van peilingen onder de aanwezigen. De briefjes zullen niet worden gebruikt voor 

stemmingen. Er zal vanavond slechts één besluit worden voorgelegd, te weten de 

voorgestelde benoeming van de heer Jaap Drooglever als bestuurslid van de Dorspraad.  

 

Toelichting op de agenda 

o De agenda voor de vergadering wordt toegelicht.  

o Onder agendapunt 5 zullen 6 onderwerpen specifiek voor de Buitenkaag worden behandeld 

worden, alsmede 6 onderwerpen specifiek voor de Kaag en 3 onderwerpen voor Kaag en 

Buitenkaag gemeenschappelijk. 

o De voorzitter checkt bij aanwezigen of er nog verdere onderwerpen zijn die besproken 

moeten worden. Er zal een verslag worden gemaakt van de vergadering, dit zal worden 

gepubliceerd in het Heen & Weer. 

 

2.  Voorstellen van bestuur en samenstelling bestuur 

o Het bestuur van de Dorpsraad stelt zich voor: Nick Surber (secretaris); Robbert Meerpoel 

(bestuurslid); Henny Looijestein (penningmeester); Jaap Drooglever (aspirant lid) en Renée 

Smit (voorzitter). 

o De voorzitter vermeldt dat Erwin van Schagen, bestuurslid van 2020 tot 2021, om 

persoonlijke redenen zijn bestuurstaak heeft neergelegd en dat daarmee een vacature is 

vrijgekomen voor iemand van de Buitenkaag.  

o Inzake de benoeming van Jaap Drooglever als bestuurslid zal later tijdens deze vergadering 

een besluit worden genomen.  

 

3. Financieel jaarverslag 2021  

o De penningmeester, Henny Looijestein, geeft een toelichting op de resultatenrekening van de 

Dorpsraad, alsmede de balans per 31 december 2021. 



o De kascommissie heeft inmiddels de resultatenrekening en de balans bekeken en heeft deze 

goedgekeurd. 

o Naar aanleiding van de vraag waarom er geen begroting is opgesteld voor 2022, antwoordt 

Henny dat dit blijkt uit de reserveringen voor de uitgaven voor dat jaar. 

 

4. Organisatievorm dorpsraad (incl. statuten wijzigen)  

De secretaris, Nick Surber, geeft een toelichting op de organisatievorm van de Dorpsraad (een 

vereniging) en de statuten. De statuten van de Dorpsraad dateren van 2003 en zijn op bepaalde 

punten verouderd. Om te kunnen voldoen aan actuele wet- en regelgeving, is het belangrijk dat 

de statuten worden ‘opgefrist’. Nick Surber geeft aan dat de Dorpsraad zich oriënteert op de 

benodigde wijzigingen, in overleg met een notaris. Hij legt uit dat voor een statutenwijziging een 

besluit van de leden nodig is en meldt dat dit proces goed voorbereid zal worden.  

 

De rechtsvorm van de Dorpsraad is een vereniging. Een vereniging telt leden. De leden van de 

vereniging kunnen de vergaderingen bijwonen en hebben stemrecht. Diverse Dorpsraden in de 

omgeving, bijvoorbeeld van Lisserbroek en Abbenes, hebben de vorm van een stichting. Een 

stichting heeft geen leden, maar werkt voor wat betreft een Dorpsraad wel op dezelfde manier. 

Alle bewoners kunnen de vergadering bijwonen en alle aanwezigen kunnen meedoen aan 

stemmingen in de vergaderingen. Het voordeel van een stichting is dat er geen ledenlijsten 

hoeven te worden bijgehouden. De Dorpsraad overweegt om de rechtsvorm van de Dorpsraad 

Kaag-Buitenkaag om te zetten van een vereniging naar een stichting.  

 

Nick Surber gaat verder in op details en op vragen. Een peiling met de rode en gele briefjes 

onder de aanwezigen laat zien dat de meerderheid van de aanwezigen het eens zou zijn met een 

aanpassing van de rechtsvorm en een statutenwijziging. De Dorpsraad gaat hier mee verder en 

zal er in de komende vergadering weer over berichten. 

 

  



5. Overzicht van activiteiten en actuele onderwerpen op de Buitenkaag/Kaag met 

gelegenheid tot het stellen van vragen en bijdragen van experts 

 

In memoriam 

De voorzitter brengt in herinnering het overlijden van oud-voorzitter van de Dorpsraad Hans 

Bruijn op 19 maart 2022. Hans Bruijn is van 1994 tot 2004 voorzitter van de Dorpsraad geweest 

en daarna heeft hij zijn vrouw nog van 2010 tot 2014 gesteund in haar rol van voorzitter. Hans 

Bruijn heeft zich enorm ingespannen voor het belang van de Kaag en de Buitenkaag en heeft 

veel resultaten bereikt. Hij was visionair, ruimdenkend en kwam altijd op voor het algemeen 

belang van bewoners van Kaag en Buitenkaag.  

 

Lisserdijk 

Vorig jaar zomer 2021 heeft de Dorpsraad samen met bewoners de rolemmer actie ten behoeve 

van de verkeersveiligheid op de Lisserdijk geïnitieerd. Inmiddels zijn er fietspaden aangebracht 

op de Lisserdijk, wat er netjes uitziet. De gemeente heeft ons laten weten dat de snelheidslimiet 

niet aangepast wordt van 50 naar 30 km. De reden hiervoor is dat uit ervaring blijkt dat een 

snelheidslimiet van 30 km niet leidt tot langzamer rijden. Daarnaast is het zo dat er niet 

gehandhaafd kan worden op een snelheidslimiet van 30 km. Er wordt opgemerkt dat de 

verkeerssituatie bij de pont kan nog altijd wel beter kan.  

 

Visie Buitenkaag 2040 

o In 2020 zijn de bewoners Buitenkaag gevraagd om input te geven op de omgevingsvisie 

Buitenkaag 2040. Ook de ondernemers hebben overleg gehad met de gemeente over de 

visie.  

o In het voorjaar 2021 heeft de Dorpsraad een zienswijze ingediend op de omgevingsvisie 

Buitenkaag 2040. Hierbij heeft de Dorpsraad, op basis van de bewonersbijeenkomst, verdere 

invulling gegeven aan de omgevingsvisie v.w.b. 1) behoud van karakter van een lintdorp; 2) 

recreatie en watersport 3) transitie van het kassengebied en 4) oplossen van 

parkeerprobleem.  

o In september is de omgevingsvisie 2040 vastgesteld en daarmee heeft de Buitenkaag een 

toetsingskader voor het beoordelen van ontwikkelingen.  

o Buitenkaag mag trots op de Omgevingsvisie 2040 zijn, want het loopt daarmee ver vooruit op 

bijvoorbeeld Kaag. 

 



Leidsemeerstraat 6 

o In het Najaar 2021 heeft de Dorpsraad meegekeken met het plan Leidsemeerstraat 6.  

o In December 2021 heeft de Dorpsraad de ontwikkelaar gefaciliteerd bij het organiseren van 

een informatiebijeenkomst. Helaas was deze bijeenkomst nog digitaal in verband met COVID-

19, maar toch redelijk goed bezocht. Voor zover dit kon worden gesignaleerd, zijn er geen 

bezwaren tegen het plan gekomen.  

o Op dit moment wordt er door de gemeente een haalbaarheidsonderzoek gedaan om te 

beoordelen of het plan binnen het bestemmingsplan past. 

 

Parkeren Buitenkaag 

o In 2021 heeft de Dorpsraad samen met bewoners, maar ook met de gemeente en met 

vertegenwoordigers van Van Lent heel veel energie in het parkeerprobleem Buitenkaag 

gestoken.  

o Uiteindelijk heeft Van Lent overeenstemming bereikt over een parkeerterrein op het terrein 

van de heer Spaargaren. 

o De gemeenteraad Haarlemmermeer heeft op 28 april unaniem ingestemd met de uitbreiding 

van het parkeerterrein aan de Leidsemeerstraat. De belangrijkste uitgangspunten van dit 

tweede parkeerterrein zijn: i). Het parkeerterrein wordt ontsloten op de hoofdvaart Oost; ii). de 

toegang tot de Leidsemeerstraat wordt een wandelpad; iii). Het parkeerterrein krijgt geen 

openbare functie; iv) D.m.v. de blauwe zone wordt recreatieverkeer gescheiden van 

werkverkeer en v). De ingang Hoofdvaart wordt ‘s nachts afgesloten met een slagboom en er 

zal een camera worden geplaatst.  

o Betreffende de blauwe zone Buitenkaag wordt gemeld dat de voortgang hiervan stokt, omdat 

er door bewoners beroep is ingesteld bij de rechtbank.  

o Er zijn tekeningen beschikbaar van het toekomstige parkeerterrein. 

 

Gemaalpark 

o Als onderdeel van de Visie Buitenkaag 2040 wordt het gebied rondom het gemaal en de 

groenvoorziening aangepast. Hierdoor wordt de historische verbinding met het gebouw en de 

omgeving versterkt. 

o Ook wordt hierdoor zichtbaar gemaakt hoe het gemaal als essentieel onderdeel van het 

poldersysteem fungeert.  



o Het groen wordt meer toegankelijk gemaakt voor iedereen door het verwijderen van hekken. 

Er worden bloemenmengsels en planten ingezaaid en geplant waardoor er meer biodiversiteit 

ontstaat.  

o Er wordt een nog nader in te vullen monument geplaatst.  

o Er wordt een nieuwe padenstructuur aangelegd  

o De werkzaamheden van Rijnland zijn reeds gestart. De werkzaamheden van de gemeente 

starten in de periode juli-augustus en duren ca. 8 weken.  

o Het plan is beschikbaar op de website van de Haarlemmermeer. 

 

Zoekgebied windmolens 

o Het zoekgebied voor het plaatsen van windmolens in de gemeente Haarlemmermeer was 

aanvankelijk langs de A44 richting de Hoofdvaart Oostzijde gepland.  

o In samenwerking met o.a. de dorpsraad van Abbenes is overleg gepleegd en is input 

gegeven op de plannen. Er is tevens een enquête uitgevoerd.  

o Inmiddels is het zoekgebied voor de windmolens verplaatst naar de A4.  

o Meer informatie is te vinden op de website van de Haarlemmermeer. 

 

Open brief van aantal bewoners Buitenkaag  

o Er wordt verwezen naar de oproep van Benita Verhoef aan de bewoners van de Buitenkaag 

en aan de Dorpsraad met het idee om een eigen Dorpsraad Buitenkaag op te richten. 

o In de oproep wordt verwezen naar een peiling onder de bewoners Buitenkaag die aan zou 

geven dat 63% van de bewoners Buitenkaag een eigen Dorpsraad wil. Een enquête van de 

Dorpsraad in dezelfde periode geeft aan dat 75% van de bewoners Kaag-Buitenkaag de 

huidige vorm van de Dorpsraad wil behouden. 

o Menno Hegeman presenteert op verzoek van Benita Verhoef twee alternatieven voor een 

Dorpsraad Buitenkaag. In beide vormen van de Dorpsraad Buitenkaag wordt voorgesteld de 

Pontraad een verbindende functie voor Kaag en Buitenkaag te geven. De communicatie over 

onderwerpen die beide dorpen aangaan zal dan ook via de Pontraad verlopen. Tevens wordt 

een voorstel gedaan voor een bestuur.  

o De voorzitter bedankt Menno Hegeman voor zijn heldere presentatie. De ledenvergadering 

bespreekt het voorstel op hoofdlijnen. Tevens worden er vragen beantwoord.  

o De voorzitter geeft het standpunt van de Dorpsraad weer ten aanzien van het splitsen van de 

vereniging Dorpsraad Kaag en Buitenkaag. Zij geeft aan dat de Dorpsraad te allen tijde 

probeert een positieve bijdrage te leveren aan de levendigheid en leefbaarheid van de 



leefomgeving Kaag en Buitenkaag. Qua tijdbesteding wordt geprobeerd 50% van de tijd en 

energie aan de Buitenkaag te besteden en 50% aan de Kaag. Het splitsen van de huidige 

Dorpsraad kan en daar zijn natuurlijk argumenten voor te geven. Echter:  

         - Kaag en Buitenkaag blijven deel uitmaken van onze gezamenlijke leefomgeving; 

          - Buitenkaag en Kaag delen voorzieningen en evenementen, zoals de school, de tennisbaan,  

            de Ontmoeting en Koningsdag; 

         - Kaag en Buitenkaag zullen altijd verbonden zijn met elkaar door het veer. Dit levert  

           complexiteit op, maar betekent ook dat je altijd met elkaar in gesprek zult moeten blijven 

         - Als je de Dorpsraad splitst, dan zal je minder gelegenheid hebben om met elkaar op te  

            trekken en gemeenschappelijke problemen op te lossen;  

         - Samen ben je sterker om het dubbeldorp beter/mooier te maken.  

o De voorzitter sluit de discussie over de dorpsraad Buitenkaag af met een uitnodiging aan de 

initiatiefnemers om het voorstel verder uit te werken en de voor- en nadelen aan te geven. 

Daarnaast vindt de Dorpsraad dat duidelijk moet worden aangetoond dat de meerderheid van 

de Buitenkaag voor het splitsen van de huidige Dorpsraad is: noch de enquête van de 

Buitenkaag, noch de enquête van de Dorpsraad zijn representatief om deze meerderheid aan 

te tonen. Verder wordt opgemerkt dat voor een (af)splitsing van de huidige Dorpsraad een 

aanpassing van de statuten nodig is. 

 

Pont problematiek 

o De Voorzitter noemt dat het eiland een lastige tijd heeft gehad met de pont. In het najaar zijn 

de ponten Kaag-1 en Kaag-2 gereviseerd. In die periode hadden we maar 1 pont ter 

beschikking. Na de revisies zijn er nog veel aanloopproblemen geweest. Storingen met 

oponthoud, lastige situaties, wachttijden en irritaties als gevolg. 

o Jan van Liempt, namens de Pontraad, geeft een update van de situatie. De pontraad is altijd 

in overleg met de gemeente en Blue Amigo over de voortgang van de problematiek. Echter, 

de pontraad is geen contractpartij, dus kan niet zelfstandig handelen. De pontraad beperkt 

zich tot signaleren, alsmede het doen van voorstellen voor verbetering en communicatie. Er 

wordt genoemd dat de gemeente zich bewust is van de problematiek betreffende de pont en 

ook veel aandacht aan het onderwerp geeft.  

o Op dit moment lijken de technisch operationele problemen onder controle. We hebben twee 

gereviseerde ponten. Storingen worden minder frequent en korter.  

o Blijft het feit dat er heel veel verkeer op de Kaag is en dat de pont daarin een bottleneck is. Er 

is een verzoek gedaan aan Blue Amigo om te komen met snellere betalingssystemen. 



Tevens is de suggestie gedaan om de betalingen vanaf de eilandkant te gaan doen. Er wordt 

gekeken of er mogelijkheden zijn om het aantal koeriers die het eiland op rijden te verlagen.  

o De voorzitter sluit de discussie af met een herinnering aan zowel de bewoners als de 

ondernemers dat we op een eiland wonen en dat er altijd momenten zullen zijn dat het 

verkeer bij de pont druk is en dat iedereen daar ook zelf mee aan de slag moet.  

 

Nieuwe burgemeester Kaag & Braassem 

o Op 31 oktober 2021 is er afscheid genomen van Marina van der Velde als burgemeester. Ter 

gelegenheid van haar afscheid heeft de Dorpsraad een borrel georganiseerd waar de 

bewoners van de Kaag en de besturen van alle verenigingen en comités van de Kaag zijn 

uitgenodigd.  

o Op 12 mei jl. hebben we kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester Astrid Heijstee.  

 

Brand Eijmershof 

o De voorzitter brengt in herinnering de brand bij Eijmershof op 20 februari jl. die ons allemaal 

zeer geraakt heeft en die grote impact heeft gehad (en nog steeds heeft) op de oud-bewoners 

van Eijmershof, de omwonenden, de Kaag zelf, de horeca etc.  

o De support van de bewoners van de Kaag en Buitenkaag was hartverwarmend en hiervoor is 

veel respect bij de media, de gemeente, hulpdiensten etc.  

o Er is ruim EUR 38.000 opgehaald voor gedupeerden middels de fundraising actie.  

o Er is een bouwkundig rapport opgemaakt na de brand. Dit rapport geeft in ieder geval aan dat 

er geen asbest in het pand is gevonden. Het rapport is opvraagbaar bij de gemeente.  

o De eigenaar van Eijmershof kiest voor totale sloop van het gebouw. Er is op 2 mei een 

sloopmelding gedaan, welke op 13 mei door de gemeente is goedgekeurd. De 

sloopwerkzaamheden starten eind mei en zullen 9 maanden in beslag nemen.  

o Het is nog onduidelijk of er horeca terugkomt in het pand.  

o De bouw van een nieuw pand loopt via een separate procedure. Deze is nog niet gestart 

maar als wij informatie krijgen, dan zal de Dorpsraad zich daar zeker in verdiepen en 

bewoners informeren.   

 

Transfer Teylingen 

De voorzitter refereert aan de aandacht op het eiland en in de pers die uit is gegaan naar het 

initiatief van Reinder Sanders en Yvonne Loef om als dorp over te stappen van de gemeente 

Kaag en Braassem naar de gemeente Teylingen. Reinder Sanders en Yvonne Loef presenteren 



de feiten die ten grondslag liggen aan hun initiatief. Er wordt ingegaan op het waarom van de 

actie en de reden waarom Kaag als dorp beter past bij de gemeente Teylingen. Genoemd 

worden geografische argumenten, de Kaag ligt dichter tegen Teylingen aan en Teylingen is al 

een watersportgemeente. Tenslotte wordt er geanticipeerd op mogelijke toekomstige 

samenwerking tussen de gemeenten Kaag en Braassem en Alphen. Bij een sterkere 

samenwerking tussen deze gemeenten kan het gebeuren dat de Kaag nog verder van het 

centrum van de besluitvorming komt te liggen, zowel fysiek als figuurlijk. De ledenvergadering 

discussieert over de voorstellen, zoals gepresenteerd en er worden vragen gesteld. De voorzitter 

dankt Reinder Sanders en Yvonne Loef voor hun presentatie met genoeg stof om verder over na 

te denken.  

 

Zienswijzen bouwplannen Kaag 

o De Dorpsraad heeft zienswijzen ingediend op bouwplannen Irenelaan 3 (campingterrein) en 

Julianalaan 68 (Twee Wilgen). 

o Inzet is altijd vanuit het algemeen belang. Voornaamste aandachtspunten: ontbreken van een 

integrale visie op bouwen, verkeerssituatie op het eiland, het herbestemmen van 

bestemmingen voor recreatie en bouwhoogtes. 

 

Bouwen, wonen, recreatie en infrastructuur op de Kaag 

De voorzitter geeft een overzicht van de belangrijkste prioriteiten weer ten aanzien van de 

onderwerpen bouwen, wonen, recreatie en infrastructuur op de Kaag: 

1. Hoe verhouden bouwplannen voor 36 woningen zich tot huidige infrastructuur; 

2. Hoe kan het dat bouwhoogtes worden toegestaan van 10 tot 13 meter als de omgevingsvisie 

aangeeft dat bouwwerken moeten passen in de karakteristiek van het dorp; 

3. Hoe kan het dat ruimte voor recreatie wordt opgeofferd voor wonen; 

4. Waarom wordt er geen ruimte gemaakt voor sociale woningbouw en woningen voor starters 

en doorstromers; 

De voorzitter checkt bij de bewoners Kaag of zij de problematiek herkennen. Bewoners geven 

aan de problematiek te onderschrijven. De ledenvergadering discussieert over het onderwerp. De 

wethouder geeft een toelichting op de werkwijze van de gemeente Kaag en Braassem. Zij legt uit 

dat de gemeente Kaag en Braassem een ‘regiegemeente’ is, wat betekent dat de gemeente 

initiatieven die van bewoners en ondernemers toetst op haalbaarheid en inpasbaarheid in de 

omgevingsvisie. Dit betekent dat de gemeente zelf geen concrete voorstellen doet voor 

ontwikkelingen, maar het initiatief vanuit de bewoners en bedrijven laat komen.  



Energiewerkgroep Kaag 

Jaap Drooglever presenteert de doelstellingen van de Werkgroep Duurzaam Kaag. Tevens wordt 

uitgelegd welke bewoners participeren in de Werkgroep. De Werkgroep heeft op 9 maart een 

informatieavond in Hotel Orion georganiseerd, waar gesproken is over duurzame energie. Er 

wordt uitgelegd dat de werkgroep in samenwerking met de gemeente energiecoaches zal 

opleiden en er wordt gevraagd of er bewoners zijn die interesse hebben. Binnenkort zal een flyer 

worden verspreid, met daarin besparingsmogelijkheden voor in het eigen huis. Op 17 juni as. zal 

de Mobiele bus Duurzaam Bouwloket een bezoek brengen aan de Kaag.     

 

Visie SPK Kaag 2030 

De voorzitter nodigt de heer Paul Verhaak, voorzitter SPK, uit voor een presentatie van de Visie 

SPK 2030. Paul Verhaak stelt zich voor als nieuwe voorzitter van de SPK en meldt dat hij de heer 

Hans Doedijns heeft opgevolgd. De ondernemers hebben onlangs bij elkaar gezeten om met 

elkaar naar de toekomst te kijken en hebben daarbij het jaar 2030 als uitgangspunt genomen. De 

drie belangrijkste pijlers van de Visie 2030 zijn gericht op watersport, horeca en cultuur. De 

bewoners van Kaag en Buitenkaag worden uitgenodigd om mee te denken over de verdere 

invulling van de visie. De voorzitter bedankt Paul Verhaak voor zijn presentatie en 

complimenteert de SPK met hun vooruitziende blik naar de toekomst.   

  

Samenstelling bestuur 

De voorzitter meldt dat het bestuur van de Dorpsraad Jaap Drooglever voorstelt voor benoeming 

als bestuurslid in de Dorpsraad. Jaap Drooglever draait al sinds mei 2021 mee als aspirant 

bestuurslid en levert een waardevolle bijdrage aan de Dorpsraad. Hij heeft relevante kennis op 

het gebied van energie en energietransitie en is bekend met bestuurlijke en ambtelijke 

processen. De voorzitter geeft aan dat als er geen bezwaren zijn vanuit de vergadering, dat Jaap 

Drooglever dan zal worden benoemd als bestuurslid. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord 

met de benoeming van Jaap Drooglever als bestuurslid van de Dorpsraad.  

 

6. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter informeert of er nog dringende vragen zijn onder de leden. Zoals aangekondigd aan 

het begin van de vergadering, zal er een verslag van de vergadering worden gemaakt, dat 

gepubliceerd zal worden in het Heen & Weer en op de website van de Dorpsraad.  

Benita Verhoef vraagt of er al informatie beschikbaar is over de aanstaande renovatie van de 

bruggen van de A44 over de Ringvaart: in verband hiermee zal er behoorlijke overlast kunnen 



ontstaan. Henny Looijestein antwoordt dat de Provincie bezig is met het voorbereiden van een 

voorlichtingsbijeenkomst, die in De Ontmoeting zal plaatsvinden. 

In antwoord op een vraag naar het beschikbaar maken van documenten met 

achtergrondinformatie over bepaalde onderwerpen, bevestigt de voorzitter dat deze documenten 

op de website van de Dorpsraad zullen worden geplaatst. 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en voor hun inbreng. Zij complimenteert 

de aanwezigen met het geduld tijdens deze lange vergadering. Afhankelijk van de ontwikkelingen 

rondom Covid-19 en de voortgang in de diverse dossiers zal in november van dit jaar nog een 

tweede ledenvergadering worden georganiseerd. 

 

7. 

 

Afsluiting 

 

 


