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JAARVERSLAG 2015 VERENIGING DORPSRAAD “RONDOM DE PLASSEN”

In dit jaarverslag over het verenigingsjaar 2015 wil het bestuur graag verantwoording
afleggen en tevens informatie verstrekken over datgene wat er op bestuurlijk gebied heeft
gespeeld.
Evenals op voorgaande jaarvergaderingen is door het bestuur gesteld dat de werkgroepen “in
the lead” zijn. In 2015 zijn de werkgroepen Natuur,Recreatie en Water(NRW) ,Ruimtelijke
Ordening,Wonen en Winkels(ROWW) en Verkeer & Veiligheid(V&V) bijzonder actief
geweest. Helaas is de werkgroep Maatschappelijk Welzijn(MW) , “opvolger” van de
werkgroep Jeugd, Welzijn en Senioren (JWS) nog niet goed van de grond gekomen. Het
bestuur en de werkgroep MW blijven alles in het werk stellen om deze zeer belangrijke
werkgroep op de rit te krijgen en te houden .Van wezenlijk belang is om de personeelssterkte
van de werkgroep MW op een goed niveau te krijgen. Aanmeldingen als werkgroeplid ,ook
voor één van de andere werkgroepen, zijn zeer welkom. Alle 4 de werkgroepen zullen op de
jaarvergadering zelf een terugkoppeling geven van hun activiteiten.
In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten die door het bestuur zelf
zijn ontplooid. De activiteiten worden onderstaand puntsgewijs vermeld:
1. Het bestuur heeft in 2015 in totaal 11x vergaderd; de vergaderingen zijn afwisselend bij
de bestuursleden thuis gehouden. Een lagere vergaderfrequentie blijkt niet mogelijk en/of
werkbaar .
2. Met uitzondering van de secretaris en penningmeester hadden de overige bestuursleden
zitting in één van de werkgroepen. De bestuursleden hebben een actieve inbreng in deze
werkgroepen. Het bestuur zoekt een modus om het contact met en de informatie vanuit de
werkgroepen, waarin geen bestuurslid actief is, te optimaliseren.
3. Op 29 april en 7 oktober 2015 zijn er bijenkomsten geweest van het bestuur met de leden
van de werkgroepen. Helaas was de opkomst bij deze bijeenkomsten lager dan bij een
soortgelijke bijeenkomst in 2014. Het bestuur heeft aan de werkgroepen gevraagd of zij de
frequentie van deze bijeenkomsten misschien terug willen brengen naar 1x per jaar ; de
werkgroepen willen graag 2x per jaar bij elkaar blijven komen. Het bestuur zal dit verzoek
natuurlijk honoreren. De beide bijeenkomsten in 2015 waren nuttig en ontspannen.
4. Op 11 februari en 26 oktober 2015 is er Planningsoverleg geweest van bestuur met de
afdelingsmanagers van de gemeente Nieuwkoop . Daarbij ook aanwezig de coördinator
Dorpsgericht weken(Simone Vincent). De bedoeling is om dit overleg 2x per jaar plaats te
laten vinden ; de gemeente is van plan om dit soort overleg ook op te starten met de
andere dorpsraden. Doel van de bijeenkomsten is onder andere: het evalueren van de
samenwerking en het tijdig afstemmen van de plannen/planning van de gemeente en de
eventuele wensen van de dorpsraad. Zowel de gemeente als de dorpsraad kunnen punten
aandragen voor dit overleg.
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5. Op 31 maart 2015 heeft een afvaardiging van het bestuur een , door de Dorpsraad
Woerdens Verlaat georganiseerd , overleg met alle dorpsraden binnen de gemeente
Nieuwkoop bijgewoond. Doel : kennis maken en ervaringen uitwisselen.
6. Op 9 april 2015 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop een interactieve bijeenkomst
georganiseerd waarbij gemeenteraadsleden , ambtenaren en bestuursleden van de
dorpsraden van Nieuwkoop aanwezig waren. Het doel was om de rol van de dorpraden te
kunnen evalueren en de gemeenteraadsleden beter in te lichten over de rol die dorpsraden
binnen hun kern(en) kunnen en willen vervullen . In kleine groepjes werd over een aantal
stellingen gediscussieerd wat de nodige verschillen van inzicht naar voren heeft gebracht.
7. Het bestuur is in november 2015 betrokken geweest bij informatie(aan pers en
belanghebbenden) door de gemeente Nieuwkoop bij de uitgifte van grond in Vivero aan
Woningdiensten Aarwoude en Bolton Ontwikkeling. Vanzelfsprekend was ook wat dit
betreft de werkgroep ROWW “in the lead”.
8. Afgevaardigden van het bestuur hebben op 16 november 2015 op uitnodiging van de
gemeente een ,zoals ter plekke bleek ,interactieve bijeenkomst met als onderwerp: het
nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Nieuwkoop per 1 januari 2017 bijgewoond. De
bijeenkomst was nuttig hoewel niet alle deelnemers even gecharmeerd waren van de opzet
,het interactieve was niet van te voren bekend gemaakt.
9. De werkgroep V&V heeft zich enorm ingespannen om te komen tot een buurtbus(per 1
juli 2015) ter vervanging van de huidige lijn 184. Op 23 november 2015 hebben zij een
eerste bijeenkomst georganiseerd met toekomstige chauffeurs ,vertegenwoordigers van de
gemeente en Arriva. Namens het bestuur heeft de secretaris deze bijeenkomst bijgewoond.
Het bestuur dankt de initiatiefnemers voor het opzetten van deze buurtbus.
10. Namens “Rondom de Plassen” vervult, sinds eind 2014, Alfred Steenwinkel de functie
van kiesman bij de cluster Aalsmeerbaan Buitengebied van de Omgevingsraad
Schiphol(ORS). Contacten van Alfred met de dorpsraad lopen veelal via de secretaris en
zijn uitstekend. Wij danken Alfred voor zijn inzet en zijn vele werk dat hij vaak in stilte
verzet .
11. Het bestuur van Vereniging tot Behoud van het Open Landschap Kaag en
Braassem(VBOLKB) heeft op in oktober 2015 contact gezocht met het bestuur van RodP.
Op 28 oktober 2015 hebben een 2-tal bestuursleden van VBOLKB een gedeelte van onze
bestuursvergadering bijgewoond . Afgesproken is eventueel informatie uit te wisselen cq
samen te werken op een beperkt aantal terreinen . Inmiddels zijn er contacten van
VBOLKB met onze werkgroepen ROWW en NRW.
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12. Het bestuur heeft contacten onderhouden met de pers. De perscontacten met sommige
media blijft nog moeizaam.
13. Het bestuur heeft op 12 september 2015 samen met de werkgroepen een stand op de
braderie ingericht met als doel de inwoners van Langeraar en Papenveer te informeren
over de activiteiten van en leden te werven voor “Rondom de Plassen”. Veel aandacht
voor de actie “De beuk erin” en sociale woningbouw in Vivero
14. Het bestuur heeft haar financiële transacties vastgelegd zodat zij verantwoording kan
afleggen over de financiële middelen die door de leden,donateurs en de gemeente
Nieuwkoop ter beschikking zijn gesteld. Verder heeft het bestuur een ledenadministratie
gevoerd.

Het bestuur dankt u voor het vertrouwen wat u de vereniging in het algemeen en het bestuur
in het bijzonder het afgelopen jaar heeft geschonken.
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