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Opening 
Marcel opent de vergadering. Er zijn, naast het voltallige bestuur, 37 leden aanwezig. Zij worden 
hartelijk welkom geheten. Het bestuur van de dorpsraad wordt voorgesteld en vervolgens wordt de 
agenda toegelicht.  
 
 

Jaarverslag 
Allereerst passeren de nodige onderwerpen uit de ALV van vorig jaar de revue, vervolgens komen de 
onderwerpen van het afgelopen jaar aan bod.  
 

De wegmarkering Woudsedijk-Zuid; deze is aangebracht, maar anders dan vooraf toegezegd. Het is 
wel passend voor de situatie.  

 
Het voormalig gemeentehuis wordt momenteel anti-kraak bewoond. Er is geen nieuws over de 
toekomstige bestemming van het gebouw. Suzanne de Wagenaar van Pro Kaag en Braassem licht toe 
dat meer nieuws over de bestemming van het gebouw vanuit de gemeente verwacht wordt in januari. 
De oorspronkelijke planning van realisatie van het Integraal Kind Centrum was 2019. De 
gemeentewerf is verkocht aan Jan van Iperen.  
 

Recent heeft de Dorpsraad aan de bewoners van de Herenweg nieuwe klikostickers (30 km) bezorgd.  
 
Beide glasbakken in het dorp zijn verplaatst. Die aan de Zonnedauwlaan is nu (gedurende de 
werkzaamheden) weer normaal bereikbaar. De glasbak uit de Overbuurt is weg en er is een nieuwe 
geplaatst achter het Schoolhuis.  

 
Bij het zwemstrand is een damwand geplaatst tegen het wegspoelen van het zand, waarna het zand 

opnieuw is aangevuld. Ook nieuw gras is ingezaaid.  
 
Vanuit de gemeente is een project gestart om te inventariseren waar AED’s opgehangen kunnen 
worden. De aanrijtijd voor een AED moet kort zijn, binnen 6 minuten moet je het kunnen gebruiken 
om effectief te zijn. Aan de gevel van het voormalig gemeentehuis hangt een AED, die verplaatst zal 
worden naar het Schoolhuis. Tevens wordt er een geplaatst bij een particulier in de Zonnedauwlaan en 

aan de Heilige Geestlaan. Vanuit de EHBO is een oproep gedaan voor mensen die de AED ook 
daadwerkelijk kunnen bedienen, hier zijn niet veel reacties opgekomen. Er wordt gevraagd of er een 
onderhoudscontract is voor de AED’s, en ja, dat is er.  
 
De diverse werkzaamheden in het dorp hebben hinder veroorzaakt. Volgens de oorspronkelijke 
planning hadden de werkzaamheden aan de waterleiding en kabels van het energiebedrijf allang klaar 

moeten zijn. Over de vertraging is weinig informatie gegeven. De opmerking wordt gemaakt dat 

goede informatievoorziening van belang is. Marcel geeft in reactie hierop aan dat voor de reconstructie 
van de Herenweg een aannemer gezocht is die goed informeert voorafgaand aan en ten tijde van de 
werkzaamheden.  
 
Ten aanzien van de reconstructie Herenweg zijn met de bewoners individuele afspraken gemaakt in 
verband met het ophogen van het trottoir. Op 11 december is er een inloopavond met meer informatie 
en daarnaast heeft aannemer KWS een app gemaakt waar meer informatie beschikbaar wordt gesteld. 

In januari wordt met de reconstructie gestart en de verwachting is dat het rond de zomer afgerond is. 
Gevraagd wordt of ook een stukje van de Kerkweg wordt meegenomen, dit omdat het wegdek erg 
slecht is. Hier is geen bevestiging op te geven, dit kan op de informatieavond van 11 december 
nagevraagd worden. Ook in de app kun je dergelijke vragen stellen en bijvoorbeeld gevaarlijke of 
lastige situaties op de foto zetten en delen met KWS zodat ze het aan kunnen pakken.  
Frank Haastregt vanuit de gemeente zou aanwezig zijn om over de reconstructie te vertellen, maar 

gezien de informatieavond op 11 december heeft hij zich afgemeld.  
 



Vorige week is een bijeenkomst geweest (over een groter gebied dan alleen Kaag en Braassem) over 
de energietransitie en wat mogelijke oplossingen zijn. Er zou een verzoek kunnen komen over 
windmolens langs doorgaande wegen, zoals de N207. Kort worden gedachten over de mogelijkheden 
voor de energietransitie uitgewisseld.  

 
Gevraagd wordt naar de fietsenstalling bij de bushalte. Het aantal plekken is te beperkt en er zijn 
slechte voorzieningen, zo ontbreekt ook een parkeerplaats. De Dorpsraad zal informeren bij de 
provincie.  
 
 
Financieel jaarverslag 

Wil geeft een toelichting op de financiën van het jaar 2017. Het is een positief resultaat van 2067. Dit 
verschilt niet veel van het jaar daarvoor. De contributie is iets lager uitgepakt, ongeveer een derde 
van de leden betaald de vrijwillige contributie. Ondanks het vrijwillige karakter stelt het bestuur van 

de Dorpsraad voor om een herinnering te sturen als er weinig betalingen binnenkomen. De suggestie 
wordt gedaan om hier dan ook een nieuwsbrief bij te sluiten, zodat ook duidelijk is wat de Dorpsraad 
doet. Geopperd wordt om de website te moderniseren en er wordt ook een naam genoemd van 

iemand die daar mogelijk bij kan helpen.  
 
 
Kascommissie 
De heren Havranek en Eikelenboom hebben de kascontrole uitgevoerd en staan achter de cijfers. De 
heer Eikelenboom heeft volgend jaar nogmaals zitting in de kascommissie, de heer Havranek wordt 
hartelijk bedankt en het stokje wordt overgenomen door ….  

 
 
Bestuur 
Remco Onderwater en Wim Blom gaan het bestuur verlaten en worden hartelijk bedankt voor de vele 

jaren inzet. Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden, Marcel gaat met de aangemelde personen in 
gesprek.  
 

 
Braassemermeer dijk 
Hans licht aan de hand van tekeningen toe hoe en waar de dijk (zuidkant en noordkant) aangelegd/ 
opgehoogd gaat worden. Dit wordt naar verwachting voor de zomer 2019 afgerond. De vraag wordt 
gesteld of dit voor of na de reconstructie van de Herenweg wordt uitgevoerd. Dit wordt nagegaan.  
 

 
Buurt Preventie App 
Ron den Dubbelden is de beheerder van de Buurt Preventie App in Rijnsaterwoude en geeft een 
toelichting. Ron geeft aan dat het alleen bedoeld is voor meldingen van ernstige aard en verdachte 
situatie. Ook heeft Ron contact met de politie die eventuele verdachte zaken doorgeeft. Voor minder 

urgente zaken wordt verzocht om de facebookpagina van Rijnsaterwoude te gebruiken.  
 

 
Rondvraag 
Bij de rondvraag wordt verzocht om op te letten hoe het verder gaat met het al dan niet  komen van 
windmolens langs de N207.  
 
 
Afsluiting 

Tot slot wordt een ieder hartelijk bedankt voor aanwezigheid en actieve bijdrage.  


