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Notulen ALV 28 oktober 2015 in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude 
  
Er was wederom een enorme opkomst van bijna 100 personen. De inbreng van de mensen was 
ook erg positief. Helaas is het aantal jongeren nog erg laag. We beraden ons hoe we hen beter 
kunnen laten aansluiten. 
  
Alle leden werden door de voorzitter van harte welkom geheten, waarna de voorzitter het bestuur 
en de aspirant leden voorstelde. Hierna werd het jaarverslag besproken. 
  
Het jaarverlag werd goed ontvangen en er werden ook enkele suggesties voorgesteld, welke de 
dorpsraad meeneemt in de besprekingen met de gemeente. 
  
Bestemming voormalig gemeentehuis 
De ALV werd gehouden voordat er een openbare bijeenkomst zou zijn voor de bestemming van 
het oude gemeentehuis. Tijdens de ALV werd de vraag gesteld hoe het bedrijf van Van Iperen in 
de huisvesting op de voormalige gemeentewerf zit. Mede omdat er berichten waren dat de 
ontwikkeling ook voor het gebied van de gemeentewerf kon gelden. Jan van Iperen heeft een 
contract van 3 jaar, wat ieder jaar verlengd wordt. Indien een ontwikkelaar het gebied erbij wil 
betrekken, is dat mogelijk in een afgesproken tijdsbestek. Deze afspraken liggen tussen de 
gemeente, de ontwikkelaar en Jan van Iperen. 
  
Veiligheid Herenweg 
Er is al enige actie ondernomen om de veiligheid op de Herenweg te vergroten. Er is overlegd om 
een zebrapad aan te leggen om vanaf de Schoolstraat, Kerkweg en Overbuurt veilig naar de 
overkant (en dus ook school) te kunnen lopen. Daarnaast gaat de gemeente een aantal 
herhalingsborden plaatsen om duidelijk te maken wat de maximale snelheid is. 
Tijdens de ALV is de suggestie gedaan om iedereen die dat wil een 30km bord in de tuin te laten 
plaatsen. De Dorpsraad gaat navragen of de gemeente verkeersborden beschikbaar wil stellen 
hiervoor. De Dorpsraad neemt ook contact op met VVN over verdere snelheidsremmende 
maatregelen. 
Een andere suggestie die werd gedaan, is om na de verbreding van de N207, wanneer er 
verkeerslichten staan bij de zuidelijke afrit, de verkeerslichten in de ochtendspits op een lage 
dosering te laten zetten. Op deze manier wordt het sluipverker extra ontmoedigd. 
  
Sluiting afvalbrengstation Ter Aar 
Vanaf 1 januari is het niet meer mogelijk om afval naar Ter Aar te brengen. We moeten voortaan 
naar het Veenderveld. De dorpsraad heeft haar uiterste best gedaan om dit te voorkomen en de 
bestaande tarieven van het Veenderveld aan de kaak te stellen. Gelukkig zijn de meeste tarieven 
verdwenen, maar voor restafval moet wel worden betaald. Gezien wij vrezen voor extra 
afvaldumping door de tarieven en de afstand, verzoeken we een ieder dringend van ieder geval 
van dumping melding te maken bij de gemeente. 
Een voordeel van het afvalbrengstation Veenderveld is echter wel de openingstijden. 
  
Tijdens de ALV is gesteld dat het melden met de "Buiten Beter" app goed werkt, maar dat melden 
via de gemeentelijke site vaak eruit vliegt tijdens het maken van een melding. De dorpsraad zal dit 
melden bij de gemeente. 
  
Zwemstrand 
Het zwemstrand zal een upgrade krijgen. Een extra damwand zal ervoor zorgen dat het zand in de 
herfst en winter minder makkelijk wegspoelt. Daarnaast is door de gemeente verzocht welke 
overige verbeteringen er denkbaar zijn. 



De dorpsraad is aan het inventariseren en zal half januari een voorstel richting de gemeente 
sturen, met daarin de ideeen. 
De verbeterpunten zijn verdeeld in 3 hoofdcategorien, nl veiligheid, toegankelijkheid en recreatie. 
Indien u nog suggesties heeft, kunt u die uiteraard nog melden. Maar let wel, er wordt niet van 
uitgegaan dat er een grootschalig strand met een hangplek e.d. komt. Maar het dient een strand te 
zijn, waarbij een groot deel van de inwoners kunnen genieten van de Braassem. 
  
Kascommissie 
Dhr. Gerard Bartels en dhr. G.W. Havranek hebben aangeboden zitting te nemen in de 
kascommissie.  Hilco Eikelenboom zal samen met hen de financiën doornemen. 
De kascommissie wordt met algemene stemmen benoemd. 
  
Benoeming bestuur dorpsraad 
Gezien het oprichtingsbestuur niet formeel is gekozen, is het noodzakelijk dit middels de ALV te 
doen. We zijn dan ook erg blij dat niemand van de aanwezigen bezwaar heeft gemaakt met de 
benoeming van onderstaande bestuursleden: 

• Remco Onderwater tot voorzitter 
• Jacqueline Grauwen-Joppe tot secretaris 
• Hilco Eikelenboom tot penningmeester 
• Hans van der Knijff tot alg. bestuurlid 
• Co van de Weteringh tot alg. bestuurslid 
• Hessel Uilenberg tot alg. bestuurslid 
• Wim Blom tot alg. bestuurslid 

 
 
 
 
 

Financieel verslag 
 Resultaat 2014/2015  Begroting 2015/2016 
(1 juli t/m 30 juni in euro’s) Kosten Opbrengsten  Kosten  Opbrengsten 
Bankkosten 74,04   96,60  
Bijeenkomsten  100,00   300,00  
Kantoorartikelen    50,00  
Bestuurskosten    100,00  
Oprichtingskosten 352,50     
Ontvangen contributie 2014/2015  312,50    
Ontvangen contributie 2015/2016     350,00 
MAG bijdrage 2014 en 2015  800,00    
MAG bijdrage 2016     800,00 
Overschot 585,96   603,40  
Totaal 1112,50 1112,50  1150,00 1150,00 
 
 

Balans per 31 december 2014 
(in euro’s) Debet  Credit 
Kapitaal per 1 november 2014   0,00 
Rabobank rekening courant 197,10   
Saldo   197,10 
 197,10  197,10 
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