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Het Werkplan 2016 en verder van de Dorpsraad beoogt aan te geven de
doelen die de Dorpsraad zich gesteld heeft voor 2016 en later, en de wijze
waarop de Vereniging de doelen zal trachten te bereiken
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1)

Beleid Dorpsraad

Het beleid van de Dorpsraad is haar doelstellingen verwezenlijken. Onderwerpen waar de politiek over gaat, op het gebied van de Ruimtelijke Ordening,
Welzijn, Milieu en dergelijken, aankaarten bij de politiek. De Dorpsraad wil,
binnen haar mogelijkheden, sociaal verbindend zijn, communicatie bevorderend
en knelpunten oplossend. Bij doelen die de Vereniging tracht te bereiken, samen
met de bewoners en de gemeente, onderscheiden we een korte- en lange
termijnplanning, is een jaar , 2017, en de daarop volgende vijf jaarplanning. De
termijn kan bepaald worden door de urgentie die de inwoners of bestuur
aanwezig achten bij de ervaren knelpunten in het dorp. De urgentie kan ook
bepaald worden door het volgen van de planning methodieken van de gemeente.
De gemeente werkt met een Jaarbegroting, is 2016, en een Meerjarenbegroting.
In dit geval van 2017 tot en met 2022. In beide begrotingen zijn de financiële
uitgaven ingepland. Uitgaven die de gemeente in 2016 doet dienen in de
begroting 2016 te zijn opgenomen. In de Meerjarenbegroting kunnen nog
wijzigingen worden aangebracht. De begroting 2017 wordt door het college in
augustus 2016 vastgesteld, de raad beslist in november van dat jaar over de
begroting 2017. Het werkplan van de Dorpsraad is er op gericht voorstellen voor
de zomervakantie bij de gemeente in te dienen. De onderwerpen komen voort uit
de Themacommissies.
De Dorpsraad tracht haar doelen daarnaast te bereiken door het onderhouden
van de Bepper. Een onderdeel van de website waar activiteiten van verenigingen, stichtingen en andere organisaties op worden vermeld. Dit om de sociale
samenhang te bevorderen en ook de communicatie beter op elkaar af te
stemmen.
Daarnaast zal de Dorpsraad openbare Dorpsraadbijeenkomsten organiseren.
Inwoners kunnen daar hun ideeën en voorstellen kwijt. Naast de jaarlijkse
ledenvergaderingen zal de Dorpsraad tijdens de openbare bijeenkomsten
voorstellen voorleggen aan de inwoners. Voorafgaand aan die openbare
vergaderingen belegd de Dorpsraad een Inloophalfuur waar inwoners hun
klachten of opmerkingen kwijt kunnen.
De Dorpsraad werkt met themacommissies. Elk knelpunt dat ingebracht is, en
dat door de Dorpsraad als thema of knelpunt wordt aangemerkt krijgt een
themacommissie die een planning maakt om het thema “op te lossen”.
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)Themacommissies

De Dorpsraad wil in 2016 aan de slag gaan met Themacommissies. Die commissies
bestaan uit inwoners die een bepaalde situatie in het dorp gaan uit- en belichten. De
uitkomsten kunnen als input gebruikt worden voor “Kernen in hun kracht”, mocht
“Kernen in hun kracht” in 2017 niet van start gaan dan zullen de uitkomsten van de
Themacommissies voorgelegd worden aan de gemeente ter uitvoering.

2.a)

Planning

De onderwerpen die verschillende Themacommissie gaan bespreken zijn of aangedragen
door inwoners of de Dorpsraad acht ze van belang. De Dorpsraad zal tot de zomer van
2016 inwoners gaan benaderen om de volgende Themacommissies te gaan opstarten.
Afhankelijk van de deelname zal een Themacommissie voor de zomer van start gaan, of
later.

1)

Kernen in hun kracht

De gemeente heeft zich ten doel gesteld in de loop der jaren voor de kernen plannen op
te stellen onder de titel “Kernen in hun kracht”. Waarbij alle aspecten van een dorp
worden belicht en indien nodig planmatig aangepakt. Inspraak van de inwoners is
hierbij geregeld en alle plannen worden opgenomen in een boekje en verwerkt in de
Meerjarenbegroting van de gemeente. Het bestuur heeft ervoor gekozen om te streven
naar aanwijzing van Rijpwetering als kern waar in 2017 een nota van Aanpak wordt
opgesteld in het kader van “Kernen in hun kracht”. Het bestuur zal in april 2016 een
brief aan het college/de raad sturen met het verzoek om in 2017 aan de slag te gaan met
het project. De gemeente heeft op dit moment nog geen plannen om Rijpwetering in
aanmerking te laten komen voor “Kernen in hun kracht”.
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2)

Openbare ruimte

Door meerdere inwoners is aangegeven een aantal zaken in de door de gemeente
beheerde openbare ruimte te missen. Concreet werden genoemd zitbakjes en attributen
voor het opruimen van hondenpoep. Daarnaast werd gepleit voor het beter begaanbaar
maken van de trottoirs. Het dorp kent veel oudere inwoners, het dorp wordt vaak
bezocht door wandelaars en fietsers die even willen rusten. Daarnaast verdienen de
volgende zaken aandacht: de entrees van het dorp ogen rommelig, kastjes met een
openbare nutsfunctie (zoals langs de Oud Adenselaan) zijn een storend element in het
straatbeeld en kunnen met enige aanpassing een beter straatbeeld geven. Het is
oneerbiedig, maar het standbeeld van Joop Zoetmelk is ook straatmeubilair. Het beeld
staat nu verscholen achter struiken en fietsenrekken. Een plaats aan het begin van het
Joop Zoetemelkpad zou een betere plaats zijn. Kunnen wielrenners er ook mee op de foto
gaan. De straatverlichting verdient ook aandacht. Er is teveel uniformiteit en de verlichting is qua vormgeving niet aangepast aan de omgeving. Zo zou de uitstraling van de
“Vergulde Vos” sterk verbeterd worden als rondom het pand historiserende lantaarnpalen, nieuwe palen met een oude uitstraling zoals die bijvoorbeeld in Rijnsaterwoude
rond de DOM staan, geplaatst worden. In het dorp zijn er meer plaatsen waar dat soort
lantaarnpalen geplaatst zouden kunnen worden. Als de eigenaar van de “Vergulde Vos”
dan de vuilcontainers verbergt achter een omheining en de omheining van de parkeerplaats vervangt wordt door een historiserend hekwerk, dan hebben we een “plaatje”.

3)

Verkeersveiligheid

Bij verkeersveiligheid denkt de Dorpsraad in eerste instantie aan de situatie van het
langzame verkeer, de voetgangers en de fietsers. De laatste categorie met name vanwege
het feit dat de verkeersdeelnemers zich veelal in de oudere leeftijdsklasse bevinden en
de wielrenners. Rijpwetering kent slechts twee korte weggedeeltes waarbij sprake is van
afgescheiden fietspaden. Bij afgescheiden fietspaden is er een fysieke afscheiding tussen
de autoweg en de fietspaden. Het ontbreken van afgescheiden fietspaden klemt des te
meer omdat de autowegen te smal zijn, waardoor auto’s zich vrijwel constant op de
fietspaden bevinden. Ook geparkeerde auto’s, met name aan de Koppoellaan, bevinden
zich op de fietspaden. Daarnaast kent het dorp twee plaatsen waar de fietsers zich van
de ene kant van de weg naar de andere kant van de weg moeten bewegen omdat daar
het fietspad verder loopt. Dit dus op de plekken waar de dubbelzijdige fietspaden
eindigen, aan de Oud Adenselaan en de Ripselaan. Op die plek aan de Oud-Adenselaan,
tussen ingang parkeerterrein en de Blijversweg, bevinden zich op zeer korte afstand van
elkaar drie oversteekpunten. Onoverzichtelijke situatie voor automobilisten zowel als
fietsers en voetgangers. Het verdient aanbeveling de oversteekplaatsen tot twee terug te
brengen en bij elkaar te brengen in de vorm van een verkeersplateau. De fietsoversteekplaats aan de Ripselaan dient ook als plateau vorm gegeven te worden.

4)

Sociale samenhang

De sociale samenhang tussen inwoners staat ook in Rijpwetering onder druk. “Het is de
tijd” klinkt vaak als argument. Daar zit wat in. De Rijksoverheid decentraliseerde
daarnaast veel sociale zaken, het zogenaamde sociale domein, naar de gemeente. Denk
aan thuishulp en sociale werkplaatsen en het langer thuis moeten blijven wonen voor
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ouderen. Burenhulp wordt minder. Men lijkt meer gesteld op privacy en op rust in
plaats van het aangaan van sociale contacten met buren of straatgenoten. Het Sociaal
Cultureel Planbureau constateerde onlangs in een rapport dat ook in dorpen hulp hapert
aan kwetsbare ouderen. Er zou ook sprake kunnen zijn van een typisch ripse situatie. Er
zijn vrij veel wisselingen in de huurwoningen, zeg het gebied tussen Oud-Adenselaan en
de Buitenweg. Uit de praktijk blijkt dat met name nieuwe huurders behoefte hebben
aan privacy en rust en zich veel minder gelegen laten liggen aan contact met andere
inwoners. Praktijkvoorbeelden zijn er voldoende. Om de sociale samenhang te bewaren
en bevorderen zal de Dorpsraad samen met de bewoners van de huurwoningen trachten
een barbecue te organiseren als slot van een straatrommelmarkt. Zoveel als mogelijk
bewoners bieden hun “rommel” te koop aan op tafels voor hun woning. Regionaal dient
er veel reclame gemaakt te worden voor deze straatrommelmarkt. De Woningbouwvereniging heeft subsidie beschikbaar voor dit evenement.

5)

Ondernemers

Het is nooit slecht voor ondernemers als men door bepaalde activiteiten meer kopende
bezoekers trekt. De eerste zaterdag van september organiseert de VEBO een prachtige
belevenis. Koeien worden gekeurd en geshowd, bezoekers flaneren langs kraampjes met
allerlei streekproducten, boeren doen handjeklap. Het evenement lijkt in potentie veel
meer bezoekers te kunnen trekken. Met meer reclame in de provincie, maar wellicht ook
in combinatie met op dezelfde dag de manifestatie “de Rip presenteert zich”. Alle
ondernemers organiseren activiteiten bij hun nering, voeren speciale acties, op het
Dorpsplein kan men terecht voor een hapje en een drankje.

6)

Rijpwetering als trekpleister

Het bevorderen van het toerisme in Kaag en Braassem is een speerpunt van de
gemeente. Rijpwetering zou daar een bijdrage aan kunnen leveren. Het oppervlakte
water en de Molens zijn in dit kader de sterke punten van Rijpwetering. Er wordt daar
te weinig mee gedaan. Er zijn echter mogelijkheden. De molens in Oud Ade en die van
Rijpwetering, aan die zijde van Oud Ade, zouden, op gepaste afstand van de molens,
beter bereikbaar en meer getoond kunnen worden met een fiets- voetpad langs die
molens. Een bruggetje hier en een zelf te bedienen pontje daar kan het pad samen met
borden met info over de molens aantrekkelijk maken voor fietsers en wandelaars.
Hetzelfde geldt als de Poeldijk ontsloten kan worden. Het pad, de weg eindigt nu bij een
hek van boer Verweij, doortrekken van het pad, de weg zou een aantrekkelijke fietsroute
doen ontstaan met een aansluiting aan de Poeldijk verderop.
De “held” van Rijpwetering, Joop Zoetemelk, zou de Rip ook aantrekkelijker voor
bezoekers kunnen maken. Vestiging van een Joop Zoetemelk museum in een van de
leegstaande panden zou recht doen aan de status van Joop en zou van betekenis kunnen
zijn voor het toerisme in Kaag en Braassem. Het door vrijwilligers te bemensen museum
zou een welkome aanvulling zijn op de vrije tijdbesteding van een aantal inwoners.
Mochten er plannen komen voor dat museum dan zou bekeken kunnen worden of een
andere tourwinnaar, Jan Jansen, ook een plaats zou kunnen krijgen. Bekend is dat
Zoetemelk nog zeer veel attributen uit zijn carrière bezit.
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7)

Bouwplannen

Op dit moment is het bouwplan Ripse Schans in de planfase. Het betreft de bouw van
vrije sector woningen. Door de bouw in de directe omgeving van veeteeltbedrijven
kunnen zich in de toekomst conflictsituaties voor gaan doen. De themacommissie gaat
het proces volgen. Daarnaast wil de gemeente aan de Buitenweg, bij ROAC, een
bouwplan realiseren. Bestaande uit een combinatie van huur- en vrije sector woningen.
Het is de vraag of de inwoners behoefte hebben aan nog meer vrije sector woningen, de
verwachting is dat daarmee niet gebouwd wordt voor rippers. Bekeken zal ook worden of
het plan past binnen de Woonvisie van de gemeente. Speciale aandacht zal er moeten
zijn voor de ontsluiting van het nieuwe wijkje. Zal het gemotoriseerde verkeer gebruik
gaan maken van de Blijversweg en de Buitenweg, of moet er naar andere oplossingen
gezocht worden?
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