
Dorpsraad Rijnsaterwoude 

Agenda: 
20.00 Opening en welkom 
1. Jaarverslag: met diverse gepasseerde zaken van dit jaar (Marcel) 
2. Financieel jaarverslag (Wil) 
3. Kascommissie 
4. Bestuursleden 
5. Pauze 
6. Ophogen Braassemermeer dijk (Hans)  
7. Uitleg buurt preventie app (Ron den Dubbelden)  
8. Sluipverkeer (Remco)  
9. Reconstructie Herenweg (Remco)  
10. Rondvraag 
11. Ca. 21.30 Sluiting en napraten 

 

    



Notulen 

 

Notulen vorige algemene leden vergadering:  

 





Jaarverslag (Marcel) 

 

• Bestemming voormalig gemeentehuis 

• Kliko stickers 

• Glasbakken 

• Zwemstrand 

• AED 

• Hinder in het dorp 

• Reconstructie Herenweg 

• Energietransitie 

 



Jaarverslag 

 

Bestemming voormalig gemeentehuis:  

 

Bij deze laatste ontwikkelingen wordt het dorpslab als ook 

de Dorpsraad nauwelijks betrokken. 

Huidige status, nog steeds ontwikkeling tbv de 

basisschool. 



            Jaarverslag 
 

Klikostickers: 

 

30km “Klikostickers” uitgedeeld  

aan Herenweg binnen bebouwde kom + Woudsedijk Zuid. 

 



            Jaarverslag 
 

Glasbakken: 

 

Glasbak Overbuurt verplaats naar Herenweg, naast 

Schoolhuis. 

Glasbak Zonnedauwlaan in het gedrang door 

aanleg/vernieuwing kabel. 

 



   Jaarverslag 
 

Zwemstrand: 

 

Zand bijgestort 

Damwand tegen het wegspoelen van het zand. 

Gras gezaaid, havenkade 



         Jaarverslag 
 

AED in het dorp:  

 

 Projectgroep. 

 Bestaande AED in voormalig gemeentehuis zichtbaar en 

bereikbaar in buitenkast opgehangen. Verplaatst naar 

Schoolhuis. 

 Plaatsing van een AED bij familie v.d. Meent 

Zonnedauwlaan. 

 



            Jaarverslag 
 

Hinder in het dorp: 

 

Aanleg/vernieuwen waterleiding Herenweg. 

Aanleg/vernieuwen kabels energie bedrijf. 

 



            Jaarverslag 
 

Reconstructie Herenweg: 

 

Afspraken met bewoners Herenweg ivm ophogen trottoir. 

Horen van veel verschillende oplossingen. 

 



Jaarverslag 

 

Energietransitie:  

 

Windmolens, langs de N207. 

Werkgroep, wat kunnen we met de Braassem als 

energiebron 

 



Vragen? 

? 



Financieel verslag 

 

  

 

Boekjaar 2017. 



Financieel verslag Vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude
1 januari 2017 t/m 31 december 2017

Resultaat 2017 Begroting 2017

(in euro's) Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

Bank 130,63€      130,00€      

Bijeenkomsten 278,00€      200,00€      

Kantoorartikelen 50,00€        

Bestuurskosten 299,50€      300,00€      

Ontvangen contributie 217,00€     250,00€       

MAG bijdrage 800,00€     800,00€       

Saldo 2017 308,87€      

Saldo 2018 370,00€      

Totaal 1.017,00€   1.017,00€  1.050,00€  1.050,00€    

(in euro's) Debet Credit

Kapitaal per 1 januari 2017 1.758,42€  

Rabobank rekening courant p 31/12-2017 2.067,29€   

Saldo 2017 308,87€     

2.067,29€   2.067,29€  

Balans per 31 december 2017



Verwachting en Begroting 2018 resp 2019

Vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude

Resultaat 2017 Verwachting 2018 Begroting 2019

(in euro's) Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

Bank 130,63€      125,00€      130,00€      

Bijeenkomsten 278,00€      250,00€      500,00€      

Kantoorartikelen 50,00€        50,00€        

Bestuurskosten 299,50€      200,00€      350,00€      

Ontvangen contributie 217,00€      220,00€      250,00€      

MAG bijdrage 800,00€      800,00€      800,00€      

Saldo 2017 308,87€      

Saldo 2018 resp 2019 395,00€      20,00€        

Totaal 1.017,00€  1.017,00€  1.020,00€  1.020,00€  1.050,00€  1.050,00€  

Balans per 31 december 2017

(in euro's) Debet Credit

Kapitaal per 1 januari 2017 1.758,42€  

Rabobank rekening courant 2.067,29€  

Saldo 2017 308,87€      

2.067,29€  2.067,29€  



Financieel verslag 

Kascontrolecommissie 2017 

 

• De heer Hilco Eikelenboom 

• De heer Gerhard Havranek 

 

Wie neemt er zitting in de Kascontrolecommissie 2018? 



Bestuursleden 

Vertrekkend: 

• Remco Onderwater 

• Wim Blom 

 

Nieuw: 

• Ellis Bulk 

 

Zoekend: 

• Nieuw bestuurslid 

 

Benoeming is voor maximaal 3 jaar, eenmaal te verlengen 

met 3 jaar.  

 



Pause 

Wordt nu lid! 
  



Braassemermeer dijk (Hans) 

 

 



Braassemermeer dijk 

 

 



Braassemermeer dijk 

 

 



Braassemermeer dijk 

 

 



Braassemermeer dijk 

 

 



Braassemermeer dijk 

 

 



Braassemermeer dijk 

 

 



Braassemermeer dijk 

 

 



Buurt preventie app (Ron den 
Dubbelden) 

• Starten buurt app. 

• Doel. 

• Samenwerking met de politie. 

• Gebruik en regels 

• Verbeterpunten. 

• Aanmelden, Ron (06-12079761) 



Sluipverkeer (Remco) 

 

 

 

 



Sluipverkeer 

• Aantal autos Herenweg per dag 2013 > 2016 +32% 
• % sluipverkeer in de ochtendspits ruim 48%  
• De gemiddelde snelheid in het 30km gebied 49 km/h 



Sluipverkeer 

Verwachting: 
Toename ochtendspits sluipverkeer 
• Verkeerslicht vanuit Alphen N207 rechtsaf naar Herenweg helpt sluipers 
• Verkeer N207 staat nu al vroeger vast (geen oorzaak bekend) 
 
Toename avondspits sluipverkeer 
• Nieuwe N207 veroorzaakt eigen sluipverkeer 
• Door sluipverkeer wordt verkeerslicht vanaf Rijnsaterwoude>N207 steeds 

vaker op Rood gezet voor doorgaand verkeer > stop doorstroming N207 
• Nog meer mensen gaan sluiproute volgen 
• Verkeerslicht gaat nog vaker op rood 
• Enzovoort. 

 
 

Dit gaan we pas zien als Herenweg/ Wvd Veldenweg klaar is (2020??) 



Sluipverkeer 

Oplossingen: 
 

 
• Herenweg bestemmingsverkeer > niet handhaafbaar ivm aantal inwoners dat 

bestemmingsverkeer is. 
• Dosseerinstallatie tijdens spits buiten bebouwde kom > Is zeer goed regelbaar 

maar geeft ook wat last voor lokaal verkeer tijdens spits 
• Wisselend 1 richtingsverkeer tussen Meerbon en v Wassenaerlaan > Is 

eenvoudig maar geeft wel last voor lokaal verkeer. 
 
 
 



Sluipverkeer 

Houding gemeente: 
• Wethouder Peters en Burgemeester vd Velde hebben toezegging gedaan voor een 

maatregel als een doseerinstallatie. Echter lijkt het er sterk op dat belofte gebroken 
wordt. 

• Er wordt verwacht dat de Herinrichting Herenweg het probleem oplost 
• Gemeente vind sluipverkeer en gemiddeld 20 km/u te hard eigenlijk geen probleem 
• Gemeente vind sluipverkeer over parallelweg wél iets waaraan wat moet gebeuren. 
 
Houding Politie: 
• Politie vind handhaving op 30km wegen lastig. Geeft aan geen mankracht te hebben 

voor regelmatige controles.  
• Weg dient dusdanig ingericht te zijn dat veel harder onmogelijk is. 
• Politie legt wél prioriteit bij sluipverkeer op de Parallelweg 

 
 



Sluipverkeer 

Hoe nu verder?: 
 

• Blijven inzetten om met gemeente een goede maatregel te realiseren 
• Indien dat niet lukt, afwachten wat situatie is na herinrichting Herenweg 
• Daarna hardere acties organiseren als het sluipverkeer niet geremd wordt door 

herinrichting van de weg. 
 



     Reconstructie Herenweg (Remco) 



Reconstructie Herenweg & 
Sluipverkeer 

 
• 2016 Dorpsraad vraagt om te start ontwerp Herenweg 2.0  

• Voorjaar 2017 start bewonerskerngroep en eerste tekeningen 

 

Door Parallelweg ontstaat nieuwe functie Herenweg 

 

Doel voor herinrichting: 

• Meer karakter van een dorpsweg 

• Snelheidsremmend 

• Sluipverkeer ontmoedigend 

• Aangepast op wensen/eisen lokaal verkeer (incl.RVR/vIperen) 

 



Reconstructie Herenweg  

 
• Najaar 2017 ontwerpen, bewoners inspraakavonden 

• Feb 2018 Definitief Ontwerp 

• Maart 2018 bij bespreking fasering blijkt ontheffing 3m50 te bestaan 

• Ga terug naar Start… 

• Zomer 2018 ‘aangepaste’ ontwerpen klaar.  

 

 



Reconstructie Herenweg 

Aangepast ontwerp kent drastische wijziging: 

• Parkeerhavens in plaats van vrij-parkeren langs Herenweg 

• Passeerstroken voor landbouwverkeer 

 
Zorgen:  

• Gaan parkeerhavens werken?  

• Wat betekent dit voor snelheid en sluipverkeer? 

 

 

 



Reconstructie Herenweg 

++ 

• Snelheidsremmende maatregelen zonder drempels 

• Streetprint op de kruisingen 

• Meer karakter als dorpsweg 

• Consistent ontwerp 

• Meer en mooier groen 

 
-- 

• Geen oplossing voor sluipverkeer 

• Parkeren heeft een limiet 

 

 

 

 



Reconstructie Herenweg 

Zo ziet dat er uit 

 



Nieuwe aandachtspunten 
 

 

 Zaken die wij of jullie zien. 

 

 En wat verder ter tafel komt: 

 

 



Rondvraag en Sluiting 
 

 

 


