Notulen werkgroepenbijeenkomst 21 maart 2022
Aanwezigen:
Gemeente:
Simone Vincent
Bestuur
Cor Heemskerk
Terrisa Sanders
Michel Pieterse
Bart van Poppel

Task force
Erie van Schooneveld
Anne Schouffoer
Willem Beekhuizen
Cor Heemskerk
Bart van Poppel
Michel Pieterse

Maatschappelijk Welzijn
Simon Slof
Ineke van Weeren
Ans Lek (afwezig)
Ruud Jansen (afwezig)
Mirese van Tol (afwezig)

Natuur, Recreatie en Water
Carla van Rijn
Leo van Driel
Robert v.d. Jagt
Anne Schouffoer
Ruud Jansen (afwezig)
Robbert Goedkoop (afwezig)
Arie Koops (afwezig)
Giel van Rijn (afwezig)

Verkeer & Veiligheid
Cas Valkenburg
Jan van Doorn
Cor Heemskerk
Nelleke Heijmans (afwezig)
Peter Lagendaal (afwezig)

OmgevingsRaad Schiphol (ORS)
Alfred Steenwinkel (afwezig)
Diverse
Albert (partner Erie)

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Winkels.
Brenda Vis
Marije Penning
Wim Hoogervorst
John Voorn
Cor Heemskerk (tijdelijk)
Welkomstwoord- Michel
Woordje bestuur:
• Johan ten Voorde is dusdanig gevallen dat hij niet meer terugkomt als voorzitter van
onze Dorpsraad
• René Spaans woont sinds kort weer thuis. Of hij terugkomt is voorlopig nog niet
duidelijk

•
•
•
•
•
•

Terissa stopt als penningmeester
Conclusie: we hebben dringend bestuursleden nodig om de vacatures in te vullen.
Als bestuur de afgelopen 2 jaar geprobeerd contact te houden met de werkgroepen
via de mail.
Werkgroepen hebben het moeilijk gehad de afgelopen jaren om bij elkaar te komen
Bestuur heeft zaken opgepakt welke normaal gesproken door de werkgroepen
opgepakt zouden worden.
De corona maatregelen zijn nu zo goed als van de baan. Laat deze avond een mooie
start zijn om met nieuwe energie weer zaken op te pakken. De werkgroepen zijn
namelijk “in the lead”

Werkgroepen:
Maatschappelijk welzijn – Simon Slof
Afgelopen tijd:
• Planning 2021 in de soep gelopen
• 2022 è iets meer mogelijkheden
• Herstart van activiteiten
Actie nu op:
• A.E.D. inclusief re-animatie cursus wordt aangeboden via de gemeente. MW kijkt of
dit wel iets is voor de Dorpsraad.
• Zorgmarkt 15-10-2022 in Parola. Doel: mensen bewust maken van alle
zorgmogelijkheden die voor handen zijn. Verschillende aanbieders en organisaties
zijn aangehaakt
• Walking voetbal wordt weer opgepakt op de woensdagmiddagen.
• “Samen eten” ligt nog stil vanwege gesloten zijn van de Aarhoeve voor
buitenstaanders. Wordt binnenkort mogelijk weer opgestart.
Verkeer & Veiligheid – Cor Heemskerk
Punten in behandeling:
1. Paradijsweg snelheid van 60 è 50 km/h en verdere beveiligingen zoals betere
verlichting
Doortrekken Landlust pad naar de Paradijsweg zodat de wandelaars niet meer 2* de
Hertog van Beijerenweg hoeven over te steken. Dit is niet van toepassing voor
fietsers. Boer stopt ermee? Uitzoeken hoe dit zit. Dit wordt een
samenwerkingsproject van NRW en V&V.
2. IKC (Integraal Kind Centrum) verkeersveiligheidsverbetering door gevoerd zoals het
te kleine parkeerplaatsje.
3. 3e ontsluitingsweg voor Langeraar(?). Hoe is nog te bekijken. Via Vriezenweg,
rechtstreeks op de N207 of via een brug over de Leidschevaart en dan weer
aansluiten op de Langeraarseweg.
4. Aandacht gevraagd voor juist inrichten van het centrum om de snelheid tot 30 km/h
te beperken

5. Overleg gemeente K&B over de kruising Vriesenweg/Gen. Van Merleweg vanwege de
onduidelijke en daarom gevaarlijke voorrangssituatie. De aanpassing wordt
uitgevoerd door de gemeente Nieuwkoop.
6. Aanpassingen en opknappen Geerweg. Dit wordt uitgesteld vanwege het uitlopen
van de baggerwerkzaamheden.
7. Gesprekken over het opnieuw aanpakken van de Papenbrug. De aanpassingen die
aan dit fietspad moeten worden gedaan worden besproken met De Provincie.
8. Hekken op het Landschapspark è De hekken moeten nog geschikt worden gemaakt
voor scootmobielen.
9. Flyer voor de Buurtwhatsapp (Veiligheid) è Deze wordt binnenkort rondgedeeld.
Werkgroep NRW- Carla van Rijn
•
•
•
•
•
•
•

Bloembakken zijn we blijven doen
Nieuwe energie nieuwe start
Tiny forest gaan we aanleggen bij de voetbalvelden (??? Aanvullen svp).
Binnenkort opschoonrondje rondom de Plassen
Route in kaart gebracht voor een rondje fietsen/lopen langs de grenzen van de
gemeente Nieuwkoop
In overleg met de gemeente om de oevers aan te sterken. Nu op veel plaatsen
afkalving.
Vraag: Het baggeren van de Langeraars plas gaat zeker niet CO2 neutraal terwijl dit
door de aannemer wel zo is verkocht. Kan hier navraag over worden gedaan?
Mogelijk informatie inwinnen via Rijnland.

Ruimtelijke Ordening Wonen & Winkels (ROWW)
1. Door Corona zijn er weinig (2) bijeenkomsten geweest
2. Deelnemers werkgroep: Willem, John Marije, Johan ten Voorde, Cor ad interim,
Brenda Vis (eigenaresse gemakswinkel)
3. IKC de verdere ontwikkelingen, zie eerder.
4. Bouw woningen achter de Koelemanstraat
5. Tinyhouses Landgoed Langeraar (Droogh).
6. Scouting verplaatsen naar kavel van de waterzuivering loopt maar geen besluit.
7. Wat te doen met de Schakel?
Presentatie Taskforce RES – Bart van Poppel
•
•
•
•

In het leven geroepen om ervoor te zorgen dat burger participatie echt goed van de
grond komt.
Met de gemeente inmiddels enkele gesprekken gevoerd over dit onderwerp.
Er wordt gewerkt aan een vertrouwensband
Er komt heel veel informatie beschikbaar. Vooral Willem en Erie zijn de personen
welke zich hierin echt verdiepen.

•
•
•
•

We willen echt gesprekspartner zijn met de gemeente en in eenvoudige taal aan de
burgers laten weten waar het om gaat.
We hebben de politieke partijen ook bevraagd over de RES
We hebben een 1e bulletin verspreid door de kernen Langeraar en Papenveer over
dit onderwerp.
Op voorstel van de Taskforce RES wordt een klankbordgroep opgericht met de
gemeente. In deze klankbordgroep zitten in ieder geval van iedere dorpsraad 2
afgevaardigden.

Leden bijeenkomst 11 mei in Parola.
• Deze bijeenkomst willen we een goede start maken met alle leden en werkgroepen.
Hopelijk wordt het een grote opkomst en kunnen we ook wat jongeren bereiken.
Laten we met z’n allen eens goed om ons heen kijken voor geschikte kandidaten.
Braderie zaterdag 10 sept 2022
• Graag een vertegenwoordiger per werkgroep in de braderiewerkgroep afvaardigen.
De volgende personen hebben zich aangemeld;
o Cor Heemskerk (Bestuur)
o Marije Penning (ROWW)
o Simon Slof (MW)
o Jan van Doorn (V&V)
o ?? (NRW)
o ?? (Taskforce)
o ?? (Bestuur)
Opvang vluchtelingen:
• Kan een onderwerp zijn voor werkgroep “Maatschappelijk welzijn”.
• Mogelijke acties: Buddy voor vluchtelingen, wegwijs maken in het dorp

