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JAARVERSLAG 2021 VERENIGING DORPSRAAD “RONDOM DE PLASSEN”

In dit jaarverslag over het verenigingsjaar 2021 wil het bestuur graag verantwoording
afleggen en tevens informatie verstrekken over datgene wat er (voornamelijk) op bestuurlijk
gebied heeft gespeeld.
Het bestuur bestaat uit Johan ten Voorde (voozitter), René Spaans (vice voorzitter en
communicatie) Terrisa Sanders (pennningmeester en ledenadministratie), Ruud Jansen
(algemeen lid) en Michel Pieterse (secretaris)
Helaas hebben we moeten constateren dat het jaar 2021 weer enorm beïnvloed is geweest
door het COVID-19 virus. Dat heeft het werk van het bestuur en de werkgroepen van de
Dorpsraad er niet makkelijker op gemaakt.
Het huidige bestuur heeft zich de materie van de belangrijkste punten wel aardig eigen
gemaakt, maar vooral voor de werkgroepen is het moeilijk gebleken om (digitaal) bij elkaar te
komen. Dit heeft betekent dat het bestuur zoveel als mogelijk wat taken van de diverse
werkgroepen op zich heeft genomen, hetgeen wel een behoorlijke druk heeft gelegd op de
bestuursleden.
Om toch te proberen het contact met de werkgroepen zoveel als mogelijk in stand te houden
hebben we besloten om op 27 mei 2021 een digitale Algemene Leden Vergadering te houden.
Deze vergadering is in totaal door 27 leden bezocht.
Hetgeen tijdens de Algemene Leden Vergadering is besproken is terug te vinden in de notulen
van deze vergadering.
Verder hebben we geprobeerd om de werkgroepen via de mail zoveel als mogelijk op de
hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze mooie dorpskernen.
Begin dit jaar heeft Ruud Jansen al aangegeven dat hij zijn werkzaamheden binnen het
bestuur van de dorpsraad wilde gaan beëindigen. Op 6 april is zijn laatste bestuursvergadering
geweest.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering hebben we Ruud dan ook nog bedankt voor zijn
bestuurlijke ondersteuning de afgelopen jaren. Ruud blijft gelukkig wel lid van de
werkgroepen NRW en MW.
Gelukkig hebben we ook 2 personen bereid gevonden om het bestuur te komen versterken,
Bart van Poppel en Cor Heemskerk. Beide heren zijn tijdens de Algemene Leden Vergadering
door de leden gekozen en hebben zitting genomen in het bestuur.
Helaas hebben we na de zomervakantie te maken met een hele fikse tegenvaller. René Spaans,
vice voorzitter en verantwoordelijk voor de interne communicatie kreeg gezondheidsklachten.
Helaas is gebleken dat dit een langdurige kwestie zou worden. Vooral voor René en zijn gezin
is dit een hele vervelende situatie.
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Maar natuurlijk ook voor ons als bestuur is dit een grote aderlating. We hebben getracht om
René en zijn gezin zoveel als mogelijk te steunen en hebben ook de werkgroepen regelmatig
op de hoogte gehouden van zijn situatie.
Ondanks de beperkingen door het COVID-19 virus en het feit dat de werkgroepen wat minder
bij elkaar zijn geweest blijft voorop staan dat door het bestuur is gesteld dat de werkgroepen
“in the lead” zijn. We gaan er dan ook vanuit dat 2022 een beter jaar zal gaan worden waarbij
de werkgroepen op termijn weer normaal bij elkaar kunnen komen en de diverse actiepunten
welke er lopen weer op zullen pakken.
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 1 maal lijfelijk vergaderd en 7 maal digitaal vergaderd in 2021.
2. De voorzitter maakt deel uit van de werkgroep ROWW. Algemeen lid Cor Heemskerk
en de secretaris maken deel uit van werkgroep V & V. Het contact met- en informatie
vanuit die werkgroepen met het bestuur is op deze wijze gewaarborgd. Wel zijn we als
bestuur opzoek naar een manier om het contact met de andere werkgroepen te
optimaliseren.
3. Het bestuur heeft diverse keren contact gehad met de gemeente over het IKCLangeraar en Papenveer. De gemeente heeft ook bevestigd dat het nieuwe IKC op de
huidige locatie zal worden gebouwd. De gemeente en Aeresteijn zijn nu aan zet
waarbij de dorpsraad dit proces nauwlettend zal volgen en aan zal sluiten.
4. Er zijn enkele overlegmomenten geweest en informatie uitgewisseld met Alfred
Steenwinkel over zijn werkzaamheden als kiesman van RodP bij de Omgevings Raad
Schiphol(ORS).
5. Communicatie: Zowel de facebook pagina als de website van Dorpsraad “Rondom de
Plassen” is ook dit jaar tot aan de zomer actief beheerd. De leden zijn er diverse keren
op gewezen dat zij via de “knop” update service een signaal krijgen via de mail als er
een nieuw bericht is geplaatst op de site. Op deze manier hopen we onze leden
actiever op de hoogte te houden van de diverse ontwikkelingen. Helaas is dit na de
zomer op een laag pitje komen te staan door de (langdurige) afwezigheid van René
Spaans. Bart van Poppel is vanaf eind 2021 begonnen om dit (tijdelijk) op te gaan
pakken.
6. Ook de volgende onderwerpen hebben in 2021 o.a de aandacht gevraagd van het
bestuur;
• Omgevingsvisie gemeente Nieuwkoop. Begin 2021 is het “concept”
Omgevingsvisie gepresenteerd. We hebben geconstateerd dat de meeste
actiepunten welke door de dorpsraad waren aangegeven in het stuk zijn
verwerkt. De gemeente zal deze Omgevingsvisie in 2022 definitief maken.
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Regionale Energie Stategie (RES) Zoals vermeld is op voorstel van Bart
van Poppel tijdens de digitale ALV een Taskforce RES “Rondom de
Plassen” opgericht. . In deze Taskforce zitten een aantal zeer actieve leden
die grote hoeveelheden informatie over dit onderwerp doornemen. Hiermee
leveren zij meer begrijpelijke producten op voor onze mensen in de
gemeente. Vanuit deze Taskforce RES zijn zo meerdere zienswijzen
ingediend richting de provincie en de gemeente. Vooral de
burgerparticipatie is een belangrijk punt wat deze Taskforce RES met de
gemeente wil bespreken. Op voorstel van onze Taskforce groep wordt nu
een klankbordgroep RES samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers
van alle dorpsraden van de gemeente Nieuwkoop en de verantwoordelijke
ambtenaren van de gemeente Nieuwkoop.
Jaarplan met gemeente. Met de gemeente is afgesproken dat we allebei
punten aanleveren voor een jaarplan. Dit zijn belangrijke
gespreksonderwerpen over de dorpskernen Langeraar en Papenveer. Helaas
is dit jaarplan niet echt van de grond gekomen vanwege de COVID-19
maatregelen.

7. Ook dit jaar heeft de braderie van Langeraar geen doorgang kunnen vinden i.v.m. de
COVID-19 maatregelen.
8. Vanuit het bestuur van de dorpsraad hebben we ook onze medewerking verleend aan
het bedrijf “Glasdraad” om glasvezel aan te leggen in de kern Papenveer.
9. Op 4 september is het Papeneiland officieel geopend.
10. Het bestuur heeft diverse keren overleg gevoerd over de kern van Langeraar
(Strooplikker).
11. Aan het einde van het jaar heeft het bestuur een kleine Kerstattentie bezorgd bij de
werkgroepleden als dank voor hun inzet.
12. 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.

Michel Pieterse
Secretaris Dorpsraad “Rondom de Plassen”.
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