
Dorpsraad Rijnsaterwoude 

Agenda: 
20.00 Opening en welkom 
1. Notulen (Marcel) 
2. Jaarverslag: met diverse gepasseerde zaken van dit jaar (Marcel) 
3. Financieel jaarverslag (Wil) 
4. Kascommissie 
5. Pauze 
6. Gemeenteraad online en stukken (Sandra de Wagenaar Pro) 
7. Uitleg IKC Integraal Kindcentrum (Richard vd Helm Gemeente K&B)  
8. Rondvraag 
9. Sluiting en napraten 

 

    



Doel Dorpsraad 

 

De dorpsraad heeft als doel de belangen te behartigen van 

de inwoners van Rijnsaterwoude 



Notulen 

 

Notulen vorige algemene leden vergadering:  

 











Jaarverslag (Marcel) 

 

• Bestemming voormalig gemeentehuis 

• Reconstructie Herenweg 

• Passantenhaven 

• Gemeentelijk groen 

• Bouwplannen van Grieken 

• Gemeente K&B 10 jaar 

• Website 

• Fietsenstalling  

• Energietransitie 

 



Jaarverslag 

 

Bestemming voormalig gemeentehuis:  

 

Huidige status, nog steeds ontwikkeling tbv de 

basisschool. Zie ook de presentatie van Richard vd Helm 



            Jaarverslag 
 

Reconstructie Herenweg: 

 

Fase 1 bijna gereed 

Thea Mooij, foto rapportages 

Geen aanpassingen 

Sluipverkeer  

VVN 

Oplossing 

Fase 2, loopt procedure inwoner(s) en Rijnland, hierdoor 

nog geen definitief ontwerp 

Aanbesteding begin 2020, uitvoering april 2020 

 



            Jaarverslag 
 

Passantenhaven: 

 

Brief opzeggen huur contact miv 1-1-2021 

Haven leeg opgeleverd 

Herziening van de brief, bestaande afspraken blijven 

Haven niet commerciëel verkocht 

Goed plan 

Oprichting vereniging 

Wie wil hier over mee denken? 

 



Jaarverslag 

 

Gemeentelijk groen:  

 

Ideeën om groenbeheer anders in te richten 

Oproep via facebook 

Geen ideeën binnen gekomen 

Onze ingebrachte ideeën: 

• Langs Herenweg altijd iets bloeiends 

• Woudse Hout bossages opknappen 

• Upgraden bestaand groen 

• Strandje aan de Braassem 



Jaarverslag 

 

Bouwplannen van Grieken:  

 

Recreatie met vakantiewoningen 



Jaarverslag 

 

Gemeente K&B 10 jaar:  

 

Stemmen bij de Europese Verkiezingen op plannen 

De Winnaar is de Dierenweide 



Jaarverslag 

 

Website:  

 

Door ontwikkeling website 

http://www.dorpsraadrijnsaterwoude.nl/ 
Theo Boender 

Privacy verklaring 

Communicatie via Facebook 

http://www.dorpsraadrijnsaterwoude.nl/


Jaarverslag 

 

Fietsenstalling:  

 

Fietsenstalling is vaak vol 

Uitbreiden 

Is niet van Gemeente maar Provincie 

Telling verzoek 

 

 



Jaarverslag 

 

Energietransitie:  

 

Windmolens, langs de N207 

Excursie naar Friesland 

Veel te winnen in woningen 

Werkgroep Warm Onthaal met de Braassem als 

energiebron 

 



Vragen? 

? 



Financieel verslag 

 

  

 

Boekjaar 2018. 







Financieel verslag 

Kascontrolecommissie 2018 

 

• De heer Hilco Eikelenboom 

• De heer Theo Boender 

 

Wie neemt er zitting in de Kascontrolecommissie 2019? 



Pause 

Wordt nu lid! 
  



IBABS 

 

Sandra de Wagenaar Pro 

Uitleg: IBABS Gemeenteraad online 

 

https://www.kaagenbraassem.nl/Zoekresultaten?searchbase=0&
searchrange=10&searchpage=1&nodelocation=1009b5e5-f6e2-
47da-b3c1-21e1d6855a9f&freetext=ibabs 
 

https://www.kaagenbraassem.nl/Zoekresultaten?searchbase=0&searchrange=10&searchpage=1&nodelocation=1009b5e5-f6e2-47da-b3c1-21e1d6855a9f&freetext=ibabs
https://www.kaagenbraassem.nl/Zoekresultaten?searchbase=0&searchrange=10&searchpage=1&nodelocation=1009b5e5-f6e2-47da-b3c1-21e1d6855a9f&freetext=ibabs
https://www.kaagenbraassem.nl/Zoekresultaten?searchbase=0&searchrange=10&searchpage=1&nodelocation=1009b5e5-f6e2-47da-b3c1-21e1d6855a9f&freetext=ibabs
https://www.kaagenbraassem.nl/Zoekresultaten?searchbase=0&searchrange=10&searchpage=1&nodelocation=1009b5e5-f6e2-47da-b3c1-21e1d6855a9f&freetext=ibabs
https://www.kaagenbraassem.nl/Zoekresultaten?searchbase=0&searchrange=10&searchpage=1&nodelocation=1009b5e5-f6e2-47da-b3c1-21e1d6855a9f&freetext=ibabs
https://www.kaagenbraassem.nl/Zoekresultaten?searchbase=0&searchrange=10&searchpage=1&nodelocation=1009b5e5-f6e2-47da-b3c1-21e1d6855a9f&freetext=ibabs
https://www.kaagenbraassem.nl/Zoekresultaten?searchbase=0&searchrange=10&searchpage=1&nodelocation=1009b5e5-f6e2-47da-b3c1-21e1d6855a9f&freetext=ibabs
https://www.kaagenbraassem.nl/Zoekresultaten?searchbase=0&searchrange=10&searchpage=1&nodelocation=1009b5e5-f6e2-47da-b3c1-21e1d6855a9f&freetext=ibabs
https://www.kaagenbraassem.nl/Zoekresultaten?searchbase=0&searchrange=10&searchpage=1&nodelocation=1009b5e5-f6e2-47da-b3c1-21e1d6855a9f&freetext=ibabs
https://www.kaagenbraassem.nl/Zoekresultaten?searchbase=0&searchrange=10&searchpage=1&nodelocation=1009b5e5-f6e2-47da-b3c1-21e1d6855a9f&freetext=ibabs


IBABS 

 

• Live meekijken van vergaderingen (later terugkijken uiteraard 
ook mogelijk)  

• Stukken van de raadsvergadering(en) 
• Besluiten, Amendementen en Moties 
• Agenda’s raadsvergaderingen (maar ook die van PRO staat 

online) 
 
Ook als APP te downloaden voor tablet of telefoon 
 



Hoe online te vinden? 

 

 

 

 

 

 



IKC 

 

Richard v.d. Helm Gemeente Kaag & Braassem:  

 

Uitleg Integraal KindCentrum 

 



Nieuwe aandachtspunten 
 

 

 Zaken die wij of jullie zien. 

 

 En wat verder ter tafel komt: 

 

 



Rondvraag en Sluiting 
 

 

 


