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Datum: 23 mei 2018
O
C
Tijd: 20.00 uur-22.15 uur
Locatie: Partycentrum Aardam, Ter Aar
Aanwezigen: Bestuur (6), mevrouw Simone Vincent (gemeente), de heer Koos Romeijn
(wijkagent) en 15 =verenigingsleden: totaal 23 personen. M.k.a.: wethouder Wolters, officieel
1 lid, mondeling via andere bestuursleden 2 leden.
20.10 uur
1. Opening. Jan heet iedereen welkom en speciaal onze gasten.
2. Vaststellen agenda. De voorgestelde agenda zal worden gevolgd.
3. Vaststellen aantal bestuursleden. Het voorstel om het bestuur uit 6 leden te laten
bestaan, wordt aangenomen.
4. Vaststellen verslag 10 mei 2018.
Toegevoegd moet worden onder “Rondvraag” de aandacht die Wim Visser vroeg
1. voor het vrijliggende fietspad langs de Zevenhovenseweg en
2. voor de varkensstal op de gemeentegrens met Kaag en Braassem/
Woubrugge.
Het verslag wordt met deze toevoegingen vastgesteld.
5. Vacatures/kandidaatstelling. Het voorstel voor (her)benoeming voor 3 jaar volgens
aftreedrooster wordt aangenomen. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld.
1. voorzitter: herbenoemd Jan Houdijk, tot ALV 2021 ;
2. lid aftredend: Heidi Snoek. Benoemd: Lia Bogerd-Epskamp tot ALV 2021.

Heidi wordt hartelijk bedankt voor haar inzet vanaf het begin en we zijn blij
dat Lia (ook vanaf het begin al bezig geweest) wil plaatsnemen in het
bestuur. Heidi blijft wel in de werkgroep NRM en Lia zit in de werkgroep
MO en in de projectgroep IKC.
6. Financiën.
1. Jaarrekening september 2016-31 december 2017. De vergadering gaat

akkoord met de jaarrekening. Thea licht de post “belasting” nog toe. Deze
post is ontstaan doordat de vereniging aangeslagen werd voor de
omzetbelasting. Het had wat voeten in de aarde om dit te laten verwijderen.
2. Instellen kascommissie: De ingestelde kascommissie (Wim Visser en
Jaap Zevenhoven) heeft inmiddels de stukken gecontroleerd en
verleent decharge, de vergadering gaat akkoord. Jaap zal aftreden en
Marcel Loos zal toetreden voor het komende jaar.
3. Contributie:
1. Vaststellen contributie voor kalenderjaar 2018 € 5/ jaar/
huishouden. Dit bedrag wordt wederom vastgesteld.
2. Voorstel om inschrijfjaar van leden vrij te stellen van contributie.
Dit voorstel wordt aangenomen.
7. Jaarverslag. Het ge-e-mailde verslag is door Marja opgesteld aan de hand
van de werkzaamheden. Onder dit verslag wordt een weergave opgenomen
van de dia op de beamer.
Voorzitter: Jan Houdijk
Secretaris: Greetje Griffioen-Besemer
Penningmeester: Thea Verzaal-Hogeboom

Vicevoorzitter: Krijn Vis
Algemene leden: Marja de Wit-Roukes
Heidi Snoek (Lia Bogerd)
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8. Uit de project- en werkgroepen.
1. MO. AEDHartveiligWonen. Krijn en Thea zijn hiermee aan de slag geweest.
De folder op tafel wordt rondgedeeld en is onderaan dit verslag afgebeeld.
2. IKC-projectgroep:Het blijft nog zoeken naar hoe te participeren in het project.
In ieder geval zijn we betrokken bij de bijeenkomsten met de bewoners en de
gemeente. Over de toegankelijkheid voor senioren is contact gezocht met
Rianne Steenbrink en Jan Willem v,d, Linde (gemeente Nieuwkoop).
20.15-21.15 Pauze:
9. Gastspreker Koos Romeijn (wijkagent): Koos doet onderstand verhaal, waarbij hij
ingaat op vragen en/of opmerkingen van de aanwezigen.
Het werkgebied van Koos is het gebied van de oude gemeente Ter Aar (8.000
inwoners). Het is een groot gebied voor aanrijtijden, maar de problematiek is
zodanig dat het niet acceptabel is. De norm is een wijkagent op 5.000
inwoners. Het gebied is onderdeel van Team Nieuwkoop-Kaag en Braassem.
Volgens de cijfers van twee jaar geleden is dit gebied hartstikke veilig en
Nieuwkoop “scoort” goed in het district. Het gevoel van veiligheid is vaak
subjectief. De werkdruk is in dorp Nieuwkoop het hoogst. Bewoners hebben
zelf als eerste het meeste invloed op de veiligheid, daarna de gemeente etc.,
en daarna straatverlichting. De politie is vooral bezig met zaken die misgaan,
het zijn geen theedrinkers. Op het bureau Ter Aar zijn ca. 70 mensen
werkzaam. In de gemeente Nieuwkoop zijn 3 wijkagenten. De
werkzaamheden bestaan naast criminaliteitsbestrijding ook aan voorlichting
aan o.a. statushouders (2017 8 avonden), scholen en scouting. Er wordt
gewerkt aan inloopplekken in dorp Nieuwkoop en Nieuwveen. Ter Aar heeft
immers het politiekantoor, wat van maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.00
uur en 1 avond open is. (LUXE!) De “boa’s” doen werk wat politiemensen
vroeger zelf deden: handhaving. Wijkagenten zijn geen “Bromsnor” meer.
Politie is geen klachtenbureau voor bewoners: ga naar de website van de
gemeente of gebruik de app “verbeterde buurt”. Ook bij de politie is
vergrijzing. Politie heeft geen direct invloed op gewijzigde verkeersregels en
verkeerssituaties.
Koos beantwoord nog een paar “geeltjes” met vragen die op de braderie zijn
gesteld. Hij geeft aan dat de burgers zelfstandiger zijn geworden.
Om 22.00 uur rond Koos af en wordt bedankt door de voorzitter en krijgt Koos
een bos bloemen.
10. Rondvraag.
◦ Rien de Koning vraagt of de Het Vosje weet van het i.o.v. Nieuwkoop opgestelde
rapport “Kansenonderzoek Drechtdoorsteek” van 4.12.17. > nieuw kanaal
Westeinderplas en de Drecht > bevordering toerisme > toename met 400.000
bezoeker/jaar > geen woorden over toename brugopeningen.
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◦

◦

◦
◦

Dit zal doorgespeeld worden aan de werkgroep Nrm (Natuur, Recreatie & Milieu).
Gé vraagt of de herinrichting van de Aardamsweg is geëvalueerd, de hoogte van
de bushaltes klopt niet. > Het is het beste als Gé hier zelf melding van doet aan
de gemeente. Bij de Aardamseweg-herinrichting is de Dorpsraad niet betrokken
geweest.
Gé vraagt naar de aanbesteding van het openbaar vervoer. > Dit is een breder
gebied dan alleen Ter Aar, het loopt nog en kan wellicht met de andere
dorpsraden besproken worden. Het krijgt dus nog een vervolg.
Mevrouw Kroft meldt dat de Hoekse Aarkade ineens was afgesloten voor fietsers.
> Melden aan de gemeente via website of app.
Rien meldt dat hij nog geen antwoord heeft gekregen op zijn melding bij de
gemeente dat de fietsoversteek bij de Veldweg/Kerkweg erg gevaarlijk is. >Rob
Veelenturf is de verkeerskundige bij de gemeente. Het heeft de aandacht.
Wim sluit zich bij Rien aan.

◦
22.10 uur
11. Sluiting. Jan bedankt iedereen. Er worden ook bloemen uitgereikt aan Heidi en
Simone. Er kan nog voor eigen rekening een drankje genomen worden bij de bar.
JAAROVERZICHT werkzaamheden mei 2017- april 2018

1. Bestuursvergaderingen: 9x (31 mei 2017, 13 september 2017, 16 november 2017, 13
december 2017, 17 januari 2018, 14 februari 2018,14 maart 2018, 11 april 2018, 9 mei 2018)
2. Werkgroepvergaderingen: V&M 1x, NRM 1x, MO 2x, WWRO 2x.
3. Bezoeken/inlopen/overleggen/betrokken bij:
1. IKC ;
2. Klankbordgroep landbouwverkeer/zwaar verkeer;
3. Lindenplein;
4. Argonnepark’;
5. Dorpsgericht begroten;
6. Overleg Oostkanaalweg;
7. Studie Oostkanaalweg – Westkanaalweg i.o.v. de gemeente en de provincie, IV-Infra;
8. Hartveilig Wonen gemeente Nieuwkoop/AED;
9. Bewonersplatform LangeTermijnLuchtvaart;
10. Dorpsradenoverleg;
11. Stakeholderbijeenkomst TOM,
12. Stichting Aardamse Braderie;
13. Gesprek wethouder Pietersen;
14. Nieuwjaarsbijeenkomst;
15. Opening milieustraat;
16. Jaarprogramma/planing gemeente Nieuwkoop;
17. “Een vlucht naar voren”;
18. Ov-consessie/integratie doelgroepenverkeer;
19. Arriva/buurtbus Korteraar;
20. Zorgmarkt Langeraar.
21. Stakeholdersbijeenkomst coalitieakkoord;
22. Braderie;
23. Afscheid wethouder Pietersen.
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