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NOTULEN JAARVERGADERING VERENIGING “RONDOM  DE PLASSEN” 

  
Datum en tijd: Donderdag 27 mei 2021 om 20.00 uur 

Plaats :             Digitaal via Teams 

Notulist:           Michel Pieterse (secretaris) 

 

Aanwezig: 

Het bestuur bestaande uit Johan ten Voorde ( voorzitter) René Spaans (vice-voorzitter), Michel 

Pieterse (secretaris), Terrisa Sanders (penningmeester) 

 

Leden aanwezig: 

M.den Haan, M. van der Hoorn, R.Jansen, M. Koper, H.van Langen, L. Sassen, S.Slof, A.Steenwinkel, 

W. van Tol, A. van Aarle, W. Beekhuizen, T. v. Boxmeer, H. v.d. Burg, L. Egberts, M. Fransen, C. 

Heemskerk, J. Mank, H. Otto, B. van Poppel, C. den Haan, J.A. Ruiter, J. van Doorn, L. van 

Woudenberg. 

Leden afgemeld: 

P. Otto, K. Robertz-de Wit, R. Barbiers, A. Lek, P. den Haan, B. Hoogervorst, K. v.d. Ploeg. 

 

Overige aanwezigen(op uitnodiging/niet stemgerechtigd): 

H. Egberts, Simone Vincent(gemeente Nieuwkoop)  

 

 

1. Opening 

René Spaans opent deze digitale bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Hij geeft in het kort nog een uitleg hoe deze digitale ledenvergadering in zijn werk gaat. 

 

2. Vaststellen notulen jaarvergadering van 25 maart 2020 

N.v.t. omdat deze jaarvergadering vanwege de COVID-19 maatregelen niet is doorgegaan. 

 

3. Verantwoording bestuur/jaarverslag over het jaar 2020 

René wijst nog weer eens op de doelstellingen van de Dorpsraad en geeft aan welke 

doelstellingen wel en niet zijn gehaald. Daarnaast ook een oproep aan de leden met de vraag 

hoe we mensen/leden enthousiast te maken om lid te worden van het bestuur. We zijn vooral  

op zoek naar wat jonge enthousiaste mensen.  

Michel geeft kort een presentatie over het jaarverslag van 2020. Deze is ook te lezen op de 

website van de Dorpsraad. 

 

 

4. Financiële verantwoording/ rapportage + verkiezing kascommissie. 

Terrisa geeft uitleg over de winst en verlies rekening en stelt dat we financieel een gezonde 

dorpsraad zijn. E.e.a. heeft er natuurlijk ook mee te maken dat we vanwege de COVID-19 

maatregelen minder actieviteiten en bijeenkomsten hebben kunnen organiseren. De 

kascommissie bestaande uit Peter Otto en Loek Sassen heeft één en ander gecontroleerd en 

stelt voor om het bestuur/de penningmeester volledige dé-charge te verlenen. 
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De aanwezige leden gaan unaniem accoord met dit voorstel. Peter en Loek worden met 

bedankt voor hun werkzaamheden. 

De huidige kascommissie treed af. Monica Fransen en Jan Arnoud Ruiter zijn bereid om toe te 

treden tot de nieuwe kascommissie. 

 

5. Vaststellen begroting & contributie voor het jaar 2021 

De door Terrisa gepresenteerde begroting wordt goedgekeurd en dat geldt ook voor het 

contributie voorstel voor 2021, nl. € 10,= per (gezins)lid. 

 

6. Wijziging in bestuur/benoeming nieuwe bestuursleden. 

Ruud Jansen heeft te kennen gegeven om te gaan stoppen met zijn werkzaamheden binnen het 

bestuur. Hij blijft gelukkig wel aan als lid van de werkgroepen NRW en MW. Ruud wordt 

namens de dorpsraad bedankt voor zijn ondersteuning van het bestuur de afgelopen periode. 

Bart v. Poppel en Cor Heemskerk hebben zich beide kandidaat gesteld voor een functie binnen 

het bestuur. Beide heren worden met unanieme stemmen gekozen. 

Bart en Cor, gefeliciteerd. 

Loek Sassen doet nogmaals het verzoek aan de huidige leden om vooral nog eens in je eigen 

omgeving te informeren naar jonge enthousiaste mensen voor een bestuursfunctie binnen de 

dorpsraad. 

 

7. Verslag werkgroepen  

-NRW: namens de werkgroep doet Ruud Jansen verslag en staat vooral stil bij de punten : 

hanging baskets/bloemschalen, Papeneiland, Langeraarse Plassen. Over het baggerwerk in de 

Langeraarse plassen geeft Leo Egberts nog extra uitleg. Op verzoek van Jan Arnoud gaat René 

ervoor zorgen dat informatie vanuit het Hoogheemraadschap ook op onze website komt. 

Bart v. Poppel vraagt NRW ook om aan te sluiten bij het onderwerp RES. 

 

-ROWW: Helaas is er vanuit deze werkgroep geen informatie gekomen. 

 

-MW: namens de werkgroep doet Simon Slof verslag. De werkgroep is vanwege COVID-19 

niet bij elkaar geweest. Er is slechts 1 X een “tuinbijeenkomst” geweest. En dat terwijl het 

juist deze doelgroep is welke heel veel last heeft van deze maatregelen.  

Verder refereert Simon aan de bloemenhulde van de burgemeester, activiteiten vanuit het 

project “Samen Eten”, ronddelen van “Vergeet me nietjes” e.d. 

Loek Sassen informeert nog of deze werkgroep ook nog iets kan doen aan het promoten van 

de duofiets. René laat weten dat we in ieder geval hierover een bericht kunnen plaatsen op 

onze website en facebook pagina. 

 

-V&V: namens de werkgroep doet Marc Koper verslag.Hij staat vooral stil bij de volgende 

punten; kruispunt Geerweg/Gen. V. Merleweg, kruispunt Geerweg/Langeraarseweg, 

werkzaamheden Langeraarseweg, fietsoversteek bij Kattenbrug, oversteekplaats Strooplikker, 

overleg met wijkagent, Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan. 

Jan Arnoud Ruiter informeert of er een rotonde komt op driesprong Geerweg/Langeraarseweg. 

Dat gaat niet gebeuren, wel maatregelen om de situatie veiliger te maken. 

Leo Egberts merkt nog op dat bij het opknappen van de Langeraarseweg rekening gehouden 

moet worden met rolstoelgebruik. 
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8. IKC Langeraar / Papenveer 

René geeft uitleg over de stand van zaken m.b.t. het IKC. Op dit moment zijn de gemeente en 

de school “in the lead”. Wel zullen wij als Dorpsraad dit project nauwlettend in de gaten 

houden en daar waar mogelijk onze stem laten horen. 

 

9. Informatie Centrumplan Langeraar. 

Dit onderwerp is gestart met een groep inwoners welke zich zorgen maken over de 

toekomstige leefbaarheid van het centrum van Langraar. Wij zullen als Dorpsraad samen 

optrekken met de gemeente. Dit plan heeft ook zijn raakvlakken met het IKC. 

 

10. RES 

Dit belangrijke onderwerp heeft de volle aandacht van de dorpsraad. Het gaat over het 

plaatsen van windturbines en/of zonnepanelen als alternatieve energie. De gemeente heeft al 

wel laten weten dat windturbines in onze gemeente “not done” is. Maar er zijn wel diverse 

zoekgebieden aangewezen waar eventueel zonneweiden een plaats kunnen krijgen in onze 

polders. Leo Egberts stelt ook terecht dat provincies en gemeenten hierover ook behoorlijk 

van mening verschillen. Belangrijk is om met alle burgers hierover goed in gesprek te gaan. 

Op verschillende manieren hebben we al gebruik gemaakt van ons spreekrecht en zijn 

zienswijzen ingediend.  

Bart v. Poppel stelt voor om een “Taskforce RES” op te richten om dit proces nauwlettend in 

de gaten te houden hetgeen ook gebeurt.  

 

11. Omgevingsvisie 

Met de gemeente is regelmatig contact geweest over de gemeentevisie. Een groot aantal 

punten welke wij hebben aangedragen zijn in dit plan meegenomen. Het is nu aan de 

gemeenteraad om dit goed te keuren. 

 

12. Werkgroep Jeugd Langeraar / Papenveer 

Toen de Dorpsraad werd opgericht was de naam van één van de werkgroepen “Junioren, 

Welzijn en Senioren”. Later is dit de werkgroep “Maatschappelijk Welzijn” geworden welke 

zich vooral op ouderen is gericht. Als bestuur willen we toch vooral de (jongere) leden 

oproepen om te proberen een werkgroep voor deze doelgroep op te richten. 

 

13. Communicatie 

We willen proberen om ons als dorpsraad meer zichtbaar te maken, ook al valt dat gedurende 

deze periode niet mee. Tijdens de braderie in september, waarvan we hopen dat deze doorgaat, 

willen we duidelijk ons gezicht laten zien. We stellen voor om een “braderie commissie” op te 

richen waarbij vanuit iedere werkgroep 1 persoon zich aanmeld. Ook één van de bestuursleden 

zal hierin zitting nemen.  

Ook wordt er aandacht gevraagd vooe de “update service” van de website. Als je je hiervoor 

aanmeld krijg je automatisch een bericht op je mailadres als er een nieuw bericht is geplaatst 

op de website.  
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14. Rondvraag 

Ruud Jansen bedankt het bestuur voor het feit dat deze vergadering digitaal is gehouden. Het 

valt in deze periode niet mee om contact te houden met alle leden. Mogelijk is een digitale 

vergadering in de toekomst vaken mogelijk. 

René geeft uitleg over het Dorpsplan 20XX. Op een plattegrond van de kernen Langeraar en 

Papenveer heeft René overzichtelijk gemaakt welke projecten er in deze kernen spelen en op 

welke plek. Dit is een dynamisch document welke steeds zal wijzigen, maar waar vanuit we in 

één oogopslag wel zicht hebben de vraagstukken welke er voor onze kernen van belang zijn. 

 

15. Sluiting 

Om 22.15 uur sluit René deze digitale bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

Michel Pieterse 

Secretaris dorpsraad “Rondom de Plassen” 
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