
Dorpsraad Rijnsaterwoude 

Agenda: 
20.00 Opening en welkom 
1. Jaarverslag: met o.a.  

o Algemeen 
o Gebiedsontwikkeling 
o Zwemstrand 
o Ophogen Braassemermeer dijk (Hans) 
o Renovatie Herenweg (Remco) 

2. Pauze 
3. Financieel jaarverslag (Wil) 
4. Kascommissie 
5. Verkiezing bestuursleden  
6. Rondvraag 
7. Ca. 21.30 Sluiting en napraten 

 

Na afsluiting is er gelegenheid om na te praten  

    



Jaarverslag algemeen 

 

Bestemming voormalig gemeentehuis:  

 

Inzet voor betrekken dorpsbewoners bij plannen: 

Het dorpslab heeft voortvarend met gemeente aan de 

plannen gewerkt 

Dit heeft geresulteerd in plan voor School, apartementen, 

winkel in gemeentehuis  

Met daarbij nieuwbouw rondom gemeentehuis 

(gemeentewerf en terrein achter gemeentehuis met behoud 

van verplaatste ijsbaan) 



Jaarverslag algemeen 

 

Bestemming voormalig gemeentehuis:  

 

Rondom gemeentewerf is veel te doen geweest vanwege 

huidig gebruik door van Iperen als bedrijfspand.  

Bij deze laatste ontwikkelingen wordt het dorpslab als ook 

de Dorpsraad nauwelijks betrokken. 

Het lijkt erop dat van Iperen mag blijven maar hiervan is 

ons geen officiele beslissing bekend. 



            Jaarverslag 
 

Dit hebben we gedaan: 

 

 

 

30km “Klikostickers” uitgedeeld  

aan Herenweg binnen bebouwde kom + Woudsedijk Zuid. 

 Extra verkeersbegeleiders laten inzetten bij afsluitingen 

N207 

 Mogelijke spitsafsluiting zuidinrit bij sloop 

Leidsevaartbrug als sluipverkeer sterk toeneemt 

 Het onderwerp ‘levend’ gehouden bij gemeente, politie 

en provincie 

 



Jaarverslag 
 

Dit hebben we gedaan: 

 

 Herhalingsborden 30km/u 

 Straatmarkeringen 

 Een zwarte én een witte zebra ;-) 

 Overleg met wijkagent 

 Controle en publiek vriendelijke actie ism basisschool 

Kinderarcke en politie voor aanhouding van weggebruikers. 

 

 



         Jaarverslag 
 

AED in het dorp:  

 

 Laten we hopen dat we dit voor niets doen… 

 Bestaande AED in voormalig gemeentehuis wordt 

zichtbaar en bereikbaar in buitenkast opgehangen 

 Buitenkast wordt gesponsord door 4Building 

 huidige huurder pand. 

 

 

Met dank aan:  



Zwemstrand 

 

Aangebrachte verbeteringen: 

 

 tegelpad naar boven 

 extra bankjes, extra bestendig tegen vandalisme 

Schelpenpad richting vissteiger 

Vissteiger wordt rolstoeltoegankelijk (wat al ten tijde van 

Jacobswoude in de planning lag) 

Veiliger toegangsbruggetje 

Nieuwe hekjes, zodat ook de schapen het strand niet 

meer opkomen 

Zand bijgestort 

Extra vuilbakken geplaatst 



Zwemstrand 

 

Toekomstige verbeteringen: 

 

 Damwand tegen het wegspoelen van het zand 

 Bij voldoende interesse kan er een kleine glijbaan 

worden geplaatst 



Jaarverslag 

 

Renovatie Herenweg:  

 

 >64% rijdt te hard (meting voorjaar 2016) 

in combinatie met veel jeugdige fietsers en schoolgaande 

kinderen 

 ook veel overtredingen zwaar verkeer 

 gevaarlijke combi 

 Aanleg parallelweg zal nog ruim een jaar duren 

 Daarna wordt het uitgestelde grootonderhoud Herenweg 

uitgevoerd. 

 

 



Jaarverslag 

 

Veiligheid Herenweg: Helpt het? 

 

 Weg en bordmarkeringen hebben geen effect 

 Gemiddelde snelheid in februari 2016 metingen nog niet 

omlaag door bovenstaande. 

 Van de andere maatregelen wachten we op resultaten 

 

 

 



Jaarverslag 

 

Veiligheid Herenweg: Als het allemaal niks helpt? 

 

 Dan is het nog niet voor niets geweest 

 Wij doen alles wat wij kunnen, dan is het de beurt aan 

gemeente én politie 

 De resultaten en ook het uitblijven van resultaten zijn 

belangrijke input voor herinrichting Herenweg (zie agenda 

punt daarover) 

 

 

 



         Jaarverslag 
 

Overige:  

 

 Betrokken bij plan uitbreiding parkeerplekken 

Kerkweg/Schoolstraat 

 Meer aandacht voor handhaving illegale bewoning. 

 



Vragen? 

? 



Pause 

Wordt nu lid! 
  



Financieel verslag 

 

  

 

Boekjaar 2016. 



Financieel verslag 
Financieel verslag Vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude 
1 november 2014 t/m 31 december 2015 

Resultaat 2014 / 2015 

(in euro's) Kosten Opbrengsten 

Bank  € 125,79  

Bijeenkomsten  € 251,54  

Kantoorartikelen 

Bestuurskosten 

Oprichtingskosten  € 352,50  

Ontvangen contributie  € 577,50  

MAG bijdrage  € 1.200,00  

Saldo 2014  € 197,10  

Saldo 2015  € 850,57  

Saldo 2016     

Totaal  € 1.777,50   € 1.777,50  

Balans per 31 december 2014 

(in euro's) Debet Credit 

Kapitaal per 1 november 2014  € -    

Rabobank rekening courant   € 197,10  

Saldo 2014    € 197,10  

 € 197,10   € 197,10  

Balans per 31 december 2015 

(in euro's) Debet Credit 

Kapitaal per 1 januari 2015  € 197,10  

Rabobank rekening courant   € 1.047,67  

Saldo 2015    € 850,57  

 € 1.047,67   € 1.047,67  



Financieel verslag 

Begroting 2016 

(in euro's) Kosten Opbrengsten 

Bank  € 120,00  

Bijeenkomsten  € 200,00  

Kantoorartikelen  € 100,00  

Bestuurskosten  € 250,00  

Oprichtingskosten 

Ontvangen contributie  € 300,00  

MAG bijdrage  € 800,00  

Saldo 2014 

Saldo 2015 

Saldo 2016  € 430,00    

Totaal  € 1.100,00   € 1.100,00  



Financieel verslag 

 

Kascommissie:  

 

 Volgens de statuten dient een kascommissie (2 

personen) de cijfers te controleren.  

 We verzoeken de oude kascommissie of evt nieuwe 

commissie. 

 Inschatting: 1 avond per jaar voor controle. 

 

 Benoeming kascommissie 



Verkiezing bestuursleden 

 

 

 Jacqueline Joppe is verlaat ons bestuur. 

 kandidaat 

Benoeming is voor maximaal 3 jaar, eenmaal te 

verlengen met 3 jaar.  

 

Het nieuwe bestuur zal de onderlinge taakverdeling in 

overleg verdelen 

 

 



Nieuwe aandachtspunten 
 

 

 Zaken die wij of jullie zien. 

 

 En wat verder ter tafel komt: 

 

 



Rondvraag en Sluiting 
 

 

 


