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Website:       www.dorpsraadhoogmade.nl 
Email:           info@dorpsraadhoogmade.nl 
 

 NIEUWSBRIEF  
 

 

 

We gaan na 5 jaar door met de dorpsraad! Maar: wat kan beter of moet anders? 
  
Het duurt nog even, maar voor je het weet is het zover: 18 juni a.s. staan we tijdens een 
dorpsbijeenkomst met elkaar stil bij 5 jaar dorpsraad. We zullen ook in de toekomst ons best 
blijven doen voor het wel en wee van ons dorp. Maar het is ook tijd voor reflectie, op een rijtje 
zetten wat we goed en slecht gedaan hebben. En dat doen we 18 juni aan de hand van enkele 
thema’s – steeds met een stelling - die in deze nieuwsbrief zijn beschreven.  
 
Ter voorbereiding kan iedereen die dat wil dit alvast digitaal doen of een formulier deponeren in 
de daarvoor bestemde brievenbus bij de Coöp. Doe dat a.u.b. wel vóór dinsdag 11 juni. Ook 
inbreng van raadsleden, collegeleden en andere betrokkenen bij ons dorp stellen we op zeker.   
 

Reageren op de stellingen: 
Onze  vernieuwde site maakt het mogelijk eenvoudig te reageren.  Per thema kan  vóór 
11 juni een reactie worden gegeven. Zie de aparte link op deze site. Daarbij moet dan wel 
aangegeven worden vanuit welke hoedanigheid je de reactie geeft: als inwoner van het 
dorp, ex-inwoner van het dorp, raadslid of B en W of anderszins. Ook wordt gevraagd of 
je je reactie anoniem wil geven of niet. 
Het is ook mogelijk schriftelijk te reageren door het formulier dat u thuis ontvangt in de 
“dorpsraad-brievenbus” bij de coöp. te  stoppen. 
Indien vóór 11 juni voldoende reactie worden gegeven, zullen we vóór de dorps-
bijeenkomst van 18 juni een samenvattend overzicht via de site publiceren. 

 

 Zet 18 juni vast in je agenda 
De dorpsbijeenkomst van 18 juni is in de eerste plaats bedoeld voor inwoners van ons dorp om na 
te gaan of hun dorpsraad inderdaad zo moet doorgaan en wat beter kan. Wethouder 
Schoonderwoerd zal eveneens deelnemen aan de discussie.  
Een volledige agenda met een preciezere toelichting over het verloop van de avond zal eind mei 
per mail worden gepubliceerd. Die avond zal verder een korte formele jaarvergadering worden 
gehouden, waaronder de verkiezing van nieuwe bestuursleden. 
 

De thema’s die we moeten bespreken op een rijtje  
 

1. Groei van ons dorp: het duurde lang en er was tegenwind…maar er kwam ook een beetje 

beweging…hoe verder? 

De opdracht voor de dorpsraad Hoogmade was van meet af aan klip en klaar: werk aan de 
verbetering van de leefbaarheid van het dorp, hoofdzakelijk door aanhoudend te pleiten voor 
planmatige groei en doorstroming.  
 
Groei 
Het bestuur – gedurende die 5 jaar in wisselende samenstelling – heeft hier hard aan gewerkt en 
heeft het niet altijd gemakkelijk gehad en moest soms tegenwind moeten ervaren. Resultaten 
lieten lang op zich wachten, maar uiteindelijk kwam er toch (een beetje) beweging. Echte 
resultaten met de spa in de grond zijn gelukkig inmiddels te verwachten. 
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Tegenwind werd veroorzaakt door de stichting Erven Sprongh, de grondeigenaar om ons heen, die 
bijzonder moeilijk in beweging te krijgen is en treuzelt bij iedere te nemen stap. De gemeente is 
hierin onze bondgenoot en doet zijn best om het stichtingsbestuur tot actie te bewegen. 
Uiteindelijk is het bestemmingsplan voor de Hoogmadese Wetering door de Raad vastgesteld – 
ook dat heeft veel te lang geduurd – en wordt op dit moment een ontwikkelaar door de stichting 
geselecteerd. En nu maar hopen dat de bouw snel begint en erop aansturen dat vooral inwoners 
van ons dorp van deze nieuwe woningen gebruik zullen kunnen maken. 
 
Tegenwind kwam ook uit eigen kring uit het dorp. De zg. verontrusten hebben getracht de 
nieuwbouw van de school af te blazen of uit te stellen en daarna sociale woningbouw bij de van 
Alcmaerlaan via de rechter onmogelijk te maken. Sociale woningbouw is daardoor met maanden 
vertraagd. Onlangs is gebleken dat deze levensbestendige woningen nu ook echt gebouwd gaan 
worden en wij zullen samen met het bestuur van de STIWO stevig bevorderen dat deze woningen 
vooral voor belangstellenden uit Hoogmade beschikbaar komen. 
 
Tegenwind kwam ook van enkele nieuwe inwoners in ons dorp die met weinig gevoel voor de 
wensen en noden van de meerderheid van de bewoners een vereniging Hoogmadese Polder 
hebben opgericht om iedere groei buiten de kern tegen te gaan. Jammer! 
 
Lastig was het dat er enige tijd een principieel meningsverschil was met het gemeentebestuur dat 
de leefbaarheid van kleine kernen d.m.v. groei en doorstroming niet als doel in zichzelf wenste te 
beschouwen. Overigens horen we ook  van de provincie iets dergelijks.  Bovendien bleek toen de 
komst van sociale huurwoningen in Hoogmade te stranden. Die storm is inmiddels gelukkig geluwd 
na de vaststelling van de lange termijnagenda (de MRSV) door de gemeenteraad waarin verdere 
groei richting Leiderdorp is voorzien en de afspraak pragmatisch te werk te gaan en samen ons 
best te doen om te realiseren “wat kan”.  
 
Voor de korte termijn lijkt het erop dat groei van ons dorp gaat plaatsvinden bij de school met 10 
sociale levensbestendige woningen en in de Hoogmadese Wetering 1 met max. 40 koopwoningen, 
waarvan 30% sociale koop. Daarnaast is het dorp o.a. uitgebreid , met de Haardstede,  de kleine 
wooneenheden in de  kom en zullen 4 nieuwe gezinswoningen ontstaan bij de Klaverweijdeweg. 
Voor de langere termijn zal het een flinke klus worden om uitbreiding in zuidwestelijke richting 
(dus richting Leiderdorp) gerealiseerd te krijgen zoals voorzien in de MRSV (Hooogmadese 
Wetering 2). Nu de Hoogmadese Wetering eindelijk gerealiseerd gaat worden, is verder 
stapsgewijze groei in deze richting de hoofdopdracht waar we “voor moeten gaan”! 
 
Doorstroming 
Doorstroming in de sociale huur in ons dorp heeft de afgelopen jaren zeer mondjesmaat 
plaatsgevonden. Dat is jammer, want juist hier valt winst te halen, met name door bestaande 
sociale huurwoningen levensbestedig te maken, senioren de mogelijkheid te bieden betaalbare 
woningen te betrekken die voldoen aan hun levensfase en jongeren die dat willen de mogelijkheid 
te bieden in Hoogmade te blijven wonen.  
 
In het kersverse ondernemingsplan “Een nieuwe koers” worden de volkshuisvestelijke ambities van 
Aarwoude kernachtig samengevat: 
1. Bouwen aan meer sociale huurwoningen dan de huidige nieuwbouwplannen (voor Hoogmade 
10 woningen bij de school). 
2. Een kwart van de woningen worden tussen nu en 2025 verduurzaamd.  Ambitie is 
energieneutraliteit. Uit een toelichting begrepen we dat we onder “verduurzamend” ook 
levensloopbestendig  moeten verstaan.  
3. De woningen blijven betaalbaar voor mensen met een laag inkomen. 
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4. Probleemsituaties bij huurders worden gesignaleerd. 
Dat klinkt allemaal heel mooi! We zijn erg benieuwd wat en wanneer dit concreet voor ons dorp 
gaat betekenen. In ons overleg met de woondienst Aarwoude zouden we hierover best een 
“tandje” bij kunnen zetten. 
 

2. De relatie met de gemeente 

De dorpsraad bevordert inspraak en betrokkenheid bij plannen van de gemeente 
De afgelopen vijf jaar is het bestuur van de dorpsraad gesprekspartner geweest voor de gemeente, 
zowel voor de raad, het college als voor ambtenaren: in het begin niet zozeer om eigen 
standpunten in te brengen, maar om ervoor te zorgen dat plannen van de gemeente vroegtijdig 
bekend worden gemaakt zodat inwoners daarover hun mening kunnen geven…in de hoop dat raad 
en college daarmee rekening zullen houden bij hun besluiten. De dorpsraad ging dergelijke 
avonden “blanco” in: niet met een eigen mening, maar om inbreng vanuit het dorp richting 
gemeente te faciliteren. 
Dat heeft geleid tot meerdere dorpsbijeenkomsten, soms onder regie van de dorpsraad en soms 
onder regie van de gemeente. Soms was de reactie lauw maar soms ook buitengewoon heftig.  
Twee kanttekeningen moeten hierbij gemaakt worden: 

- Het is opvallend dat bij discussies over plannen van de gemeente voor bouwlocaties het vooral de 

direct omwonenden zijn die zich met kracht mengen in de discussie. Het algemeen belang van het 

dorp komt tijdens dergelijke avonden niet of nauwelijks aan bod. Het bestuur van de dorpsraad 

probeert uiteraard vanuit het dorpsbelang in het algemeen te opereren, maar dat komt maar 

mondjesmaat tot uiting tijdens dergelijke avonden. Misschien is het beter dit soort inbreng zo 

breed mogelijk te maken langs digitale weg in plaats van dergelijke bijeenkomsten? Over de beste 

manier van inspreken en participatie zouden we wellicht verder met het gemeentebestuur van 

gedachten moeten wisselen. 

- De gemeente heeft steeds goed samengewerkt bij de organisatie en voorbereiding van dergelijke 

avonden. Minder te spreken zijn wij echter over de follow-up: de uitkomsten van deze avonden 

worden vaak onvoldoende zichtbaar gemaakt bij de besluitvorming. Zo kunnen we niet zien wat 

vanuit het dorp is ingebracht en waarom de inbreng wel of niet is overgenomen. Dat geeft een 

gevoel van machteloosheid en schaadt het vertrouwen in de lokale politiek. 

De nieuwsbrieven en mails 
Om deze rol waar te maken heeft het bestuur met regelmaat nieuwsbrieven verspreid, meestal 
digitaal en soms ook huis aan huis. Redactie, productie en verspreiding hiervan is bewerkelijk, 
maar wel de enige manier om iedereen te kunnen bereiken. 
Het bestand van mailadressen is groot (180 gezinnen),  maar niet groot genoeg. Het zou goed zijn 
indien we dit verder zouden kunnen uitbreiden. Overigens hebben we afgesproken dat eenieder 
uit Hoogmade die in het bestand van mailadressen voorkomt daarmee automatisch lid is van de 
vereniging. Vrijwillige contributies of donaties zijn uiteraard welkom. 
 
De dorpsraad bekent kleur 
Na verloop van tijd bleek het nodig te zijn af te stappen van deze “uitsluitend procesmatige” rol. 
Tijdens een aparte dorpsbijeenkomst werd afgesproken dat de dorpsraad bij de MRSV actief zou 
pleiten voor realisering van uitbreiding in de Hoogmadese Polder, voor nieuwbouw bij de school, 
voor een zwemplek in de directe omgeving van de dorpskern, etc. Dat was  nodig om onze eigen 
effectiviteit te verhogen.. 
Met name de inzet van het bestuur van de dorpsraad rond de nieuwbouw van de school – tegen 
de zin van de verontrusten – heeft geleid tot veel commotie en emotie. De nieuwbouw zelf is 
jammer genoeg met maanden vertraagd. 
Het bestuur van de dorpsraad heeft gedurende deze 5 jaar sinds de oprichting in meerdere 
documenten richting gemeenteraad en college gepleit voor verbetering van de leefbaarheid van 
ons dorp. Een greep: de toekomstagenda voor Hoogmade, plan van de dorpsraad (maart 2015),  
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brief aan raad en college over de MRSV (april 2015),  onderzoek door de universiteit Utrecht naar 
wensen en noden m.b.t. de leefbaarheid , pamflet voor fracties en politieke partijen voor de 
gemeentelijke verkiezingen, het juiste midden tussen ontwikkeling, groei, natuur open landschap 
(april 2017) (link), nieuwsbrief “de toekomststrategie van het college voor Hoogmade (juli 2017), 
demografische kaarten van Hoogmade, overzicht van de facebook-discussie i.v.m. kernen in hun 
kracht en nog veel meer 
Daarnaast heeft het bestuur aparte bijeenkomsten georganiseerd om Hoogmade op de kaart te 
zetten. Denk bijvoorbeeld aan de bijeenkomsten voor kernen in hun kracht. Verkiezingsdebatten 
met lijstrekkers zijn daarvan eveneens en goed voorbeeld. Ook heeft het bestuur meerdere malen 
in de raad ingesproken. Tot echte gedachtewisseling met de raad heeft dit helaas niet geleid. 
In hoeverre al dit moois in de la is verdwenen dan wel een rol heeft gespeeld bij de beslissingen 
die genomen zijn moeten anderen – met name raadsleden, collegeleden en ambtenaren – 
beoordelen. Van een tocht langs alle fracties is met opzet afgezien: deze bewerkelijke vorm van 
inspreken met steeds hetzelfde liedje is te tijdrovend, weinig effectief en doet afbreuk aan een 
raad die geacht wordt in gezamenlijkheid tot beslissingen te komen  
Het bestuur van de dorpsraad heeft zich hiervoor in elk geval erg ingespannen. De uiteindelijke 
MRSV over Hoogmade is daardoor redelijk OK geworden; wel blijven er nog steeds veel 
verbeterpunten.  
Hoe effectief dit alles is geweest is wel de vraag. Een absoluut dieptepunt was de raadsbijeenkomst 
in Hoogmade ter voorbereiding van de MRSV: de zgn. Raad in de straat bijeenkomst. Raadsleden 
gingen naar huis met veel opmerkingen en suggesties uit een goed gevulde zaal met 
dorpsgenoten. In het vervolgproces is helemaal niets daarvan terug te vinden. Een brief van drie 
dorpsraden daarover  leidde tot de raadsafspraak de gang van zaken goed te evalueren. Ook 
daarvan is niets terecht gekomen. 
Iets vergelijkbaars is ons overkomen met onze uiteindelijke reactie op de MRSV. In een mooie en 
geestige korte video hebben wij een concrete, puntsgewijze reactie gegeven op de concept-MRSV 
die het college aan de raad voor besluitvorming had voorgelegd. Over vorm (inspreken d.m.v. een 
video) kregen we luid applaus. Over de inhoud bleef een reactie vanuit de raad geheel en al 
achterwege. 
 
 

3. De paden, wegen, stoepen, speeltoestellen, bankjes, bordjes, bomenkap, zwemplek, 

dienrenweide, etc. 

Het bestuur van de dorpsraad heeft bij voortduring contact met de gemeente onderhouden over 
de kwaliteit van de woonomgeving: van stoeptegel tot parkeervoorzieningen en nieuwe 
speelplekken. Voor echt individuele zaken werd verwezen naar de mogelijkheid meldingen op de 
site van de gemeente door te geven 
Sommige zaken liepen vlot. Andere minder. Dat de voetbalkooi bij de van Alcmaerlaan na enig 
heen en weer gepraat door de gemeente kon worden aangelegd mag gerust een succes worden 
genoemd. De aanleg van het polderpad langs de HSL was aanvankelijk eveneens een succes, maar 
door belabberd onderhoud al vrij snel veel minder succesvol. Over de bomenkap bij de 
waterzuivering hebben we bezwaar aangetekend en  over de bomen op  het Zuideinde willen we 
afspraken maken over de plek en de soort nieuwe bomen. 
Een greep uit verdere de onderwerpen die zijn besproken: speelplekken, bankjes, verlichting 
Hoogmadeseweg, inrichting Noordeinde, parkeren bij het Noordeinde, graffiti bij de HSL-
geluidswallen,  
 

4. De verengingen en het verenigingenberaad 

Hoogmade kent van oudsher een rijk aan verenigingsleven, stichtingen en kerken die een 
belangrijke rol in de dorpsgemeenschap spelen.  
Het verenigingenberaad onder auspiciën van de dorpsraad komt gemiddeld tweemaal per jaar 
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bijeen om te bespreken welke acties gezamenlijk zouden kunnen worden ondernomen. Zo is 
bijvoorbeeld het initiatief om weer een heuse Koningsdag te vieren daar voor het eerst besproken, 
waarna – met veel succes! – het Maximaalcomite is ontstaan. 
Het initiatief voor een welkomstpakket (een welkomstbrief voor nieuwe inwoners van ons dorp 
met informatie over verenigingen, winkel en voorzieningen)  is door het bestuur van de dorpsraad 
genomen, maar daarna in het verenigingenberaad besproken en werkelijkheid geworden.  
De dorpsraad zou ook kunnen aanhaken bij het gemeentelijk initiatief  voor een zg. buurboek, 
waardoor een digitaal platform voor ons dorp zou ontstaan. Uitwisseling van informatie, 
dorpsagenda en discussie zou via zo’n buurboek mogelijk worden. Actieve steun van de 
verenigingsbesturen en stichtingen is daarvoor wel nodig! 
In het verenigingenberaad is ook meerdere malen samen met een vertegenwoordiger van de 
Driemaster gesproken over de ins en out van de zg. MAG (maatschappelijke agenda) en hoe 
subsidie kan worden verkregen.  
Aan de ene kant bestaat behoefte precies te weten hoe subsidie kan worden aangevraagd. Aan de 
andere kant is het ook belangrijk luid en duidelijk ons bezwaar tegen deze bewerkelijke en 
vervelende MAG-procedure kenbaar te maken. Waarom kan de gemeente verenigingen niet 
subsidiëren voor het doel waarvoor ze zijn opgericht in plaats van op basis van geforceerde 
ingediende “verhaaltjes”. Ons bezwaar tegen deze gang van zaken heeft helaas geen effect gehad. 
Jammer! 
Uit de enquête, die eerder gehouden is,  blijkt dat iets meer dan de helft van alle inwoners van 
Hoogmade op één of andere manier aan het verenigingsleven deelneemt: dat is een groot 
aandeel, maar toont tegelijk aan dat er nog een wereld te winnen valt. Daarvoor zouden de 
verenigingen en stichtingen samen actie kunnen voeren… 
De deelname aan het verenigingenberaad is wisselend, maar per saldo bestaat toch de indruk dat 
het belangrijk is een dergelijk platform te behouden.  

 

5. De sociale functie van de dorpsraad 

Op sociaal gebeid gebeurt al heel veel. Denk aan de STIWO, de verenigingen etc. en via de 
gemeente TOM in de buurt, de Driemaster, etc. De rol van de dorpsraad is de afgelopen 5 jaar dan 
ook beperkt gebleven en eerder aanvullend of bevorderend ten opzichte van al hetgeen dat er al 
is.  
Acties concentreerden zich vooral op de begeleiding van statushouders die in Hoogmade kwamen 
wonen. 
 

6. Duurzaamheid 

De dorpsraad heeft de afgelopen jaren een zeer beperkte rol gespeeld bij duurzaamheidskwestie; 
denk bijvoorbeeld aan de toekomstige locatie van windmolens e.d. Niet omdat dit onderwerp niet 
belangrijk zou zijn, integendeel! 
Discussie en besluitvorming spelen op het niveau van de regio en de provincie, zelfs nauwelijks op 
het niveau van de gemeente. Het streven van de gemeente naar energieneutraliteit per kern/dorp 
is goed bedoeld en komt uit een goed hart, maar is op deze schaal niet te realiseren. Dat neemt 
natuurlijk niet weg dat iedereen zijn best behoort te doen om zuinig om te gaan met energie en 
grondstoffen, maar dat is niet gebonden aan een kern of dorp in het bijzonder 
Wat heeft het dan voor zin hierover vanuit het dorp gebonden druk te maken. Natuurlijk willen we 
liever niet dat windmolens ons uitzicht verpesten: bij oneerlijke verdeling van deze “last” zullen we 
zeker in het geweer komen. Tegelijk moeten we reëel zijn: de windmolens zullen er moeten komen 
en ze kunnen niet overal komen behalve bij ons.  


