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NIEUWSBRIEF 1E KWARTAAL 2022
Wat er allemaal speelt in ons mooie dorp Hoogmade
Zo aan het begin van het nieuwe jaar, willen wij u op de hoogte houden en geeft de dorpsraad graag een
overzicht van de belangrijkste zaken!

Een uitgestelde Algemene Ledenvergadering, en nu?
Vanwege de geldende corona maatregelen kon ook vorig
jaar (2021) de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 30
november niet doorgaan. Het bestuur heeft besloten om u
dit keer via een huis-aan-huis nieuwsbrief én de website
www.dorpsraadhoogmade.nl op de hoogte te houden van
de meest actuele ontwikkelingen. Maar let op! Niet alle
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ontwikkelingen passen in deze nieuwsbrief. Daarom willen
wij u vragen om voor het laatste nieuws altijd op de website te kijken. In deze nieuwsbrief leest u het
financiële verslag en willen wij u voorstellen aan enkele nieuwe bestuursleden, die zich als vrijwilliger
hebben aangemeld om toe te treden bij de Dorpsraad.

Voor in uw agenda: Dorpssessie met het gemeentebestuur 14 februari 2022 19.30 uur
Samen met het gemeentebestuur organiseren wij een interactieve digitale dorpssessie op:
maandag 14 februari om 19.30 uur waarbij we u verder willen informeren over de gebiedsontwikkeling van
het Zuideinde en tot een besluit willen komen over de definitieve locatie van het Tiny Forest.
De heer Hans Demoed, manager Ontwikkeling van onze gemeente, zal deze sessie voorzitten.
Wilt u aanwezig zijn bij deze digitale dorpssessie? Heel graag! Tijdens de sessie kunt u interactief meedoen
en meepraten. Op de website www.dorpsraadhoogmade.nl vind u binnenkort een link om digitaal in te
loggen.
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Wisseling van het bestuur én dank jullie wel!

Lauris Beets
Na vele jaren zich ingezet te hebben voor ons mooie
dorp Hoogmade heeft Lauris Beets afgelopen jaar zijn
voorzittersfunctie overgedragen aan Hein de Groot.
Lauris was na de oprichting in 2013 t/m 2020
voorzitter en heeft samen met de andere leden,
mooie ontwikkelingen mogen meemaken waar hij zijn
bijdrage aan heeft geleverd o.a. de realisatie van de
woningbouw bij Ter Does en de Weidse Wetering. Hij
was jarenlang de spreekbuis van de Dorpsraad en
onze contactpersoon met de gemeente.
Wij danken jou Lauris, voor je tomeloze energie, je
geduld en doorzettingsvermogen, én al het werk wat
je voor ons en voor het mooie dorp hebt gedaan!

Koos van der Meer
Na ruim 8 jaar heeft Koos van der Meer besloten zichzelf
niet meer verkiesbaar te stellen. Koos was actief vanaf de
oprichting als penningmeester en later ook als interim
secretaris. Hij heeft heel veel mogen bereiken namens de
dorpsraad op het gebied van speel en
groenvoorzieningen met als hoogtepunt de realisatie van
het schelpenpad langs de A4! Namens de dorpsraad en
de inwoners van Hoogmade, dank je wel, Koos! Voor al je
tijd en al het werk wat je hebt verricht voor ons dorp!

Overigens blijven zowel Koos als Lauris als betrokken
dorpsgenoten beschikbaar om waar nodig het bestuur
van advies te voorzien en te ondersteunen.
Wil je meer lezen over wat de dorpsraad allemaal bereikt
heeft mede dankzij de inzet van Lauris en Koos?
Kijk dan op www.dorpsraadhoogmade.nl

Wat zijn de prioriteiten voor 2022?
Realiseren van woningbouw in de Hoogmadesche Polder (zoals vastgesteld in de omgevingsvisie). Dit zou
wat ons betreft moeten plaatsvinden op basis van een totaalplan voor de lange termijn, gericht op
betaalbare woningen voor starters, op doorstromers uit Hoogmade (ook zelfbouwers) en uit andere dorpen
in onze gemeente, met voldoende ruimte voor groene infrastructuur (dorpspark, speelgroen,
bomen/bossages) en met de nodige maatregelen om geluidsoverlast van de A4/HSL terug te dringen.

De basisvoorzieningen in ons dorp
Om deze op peil te kunnen houden, stellen wij een groei van circa 2% van het huidige aantal beschikbare
woningen per jaar voor, dus gemiddeld tegen de 15 woningen per jaar. Echter niet postzegelplan voor
postzegelplan, maar als onderdeel van genoemd totaalplan.
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Ontplooien van duurzaamheidsprojecten
Ontplooien van duurzaamheidsprojecten, bv. door het plaatsen van zonnepanelen langs de A4/HSL en het
aanplanten van bomen op geschikte locaties. Bevorderen van een veilige leefomgeving voor de bewoners
in de breedste zin van het woord. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het veiliger maken van het smalle
stuk van de Kerkstraat nabij de aansluiting op het Noordeinde, verbreding en verlichten van het smalle pad
naar de woonboten langs de Vlietkade. Daarnaast zouden wij graag zien dat er gehandhaafd wordt bij
overlast. (Wij hebben namelijk de indruk dat met name aan de vuurwerk overlast de afgelopen tijd te
weinig prioriteit is gegeven).

Gebiedsontwikkeling voor het Zuideinde
Wij pleiten voor een gebiedsontwikkeling voor het Zuideinde. Nu de
gemeenteraad een budget heeft uitgetrokken voor een veilige en
goed bereikbare bushalte, zouden wij ook graag zien dat op een
beperkt deel van de Dierenweide een Tiny Forest (ca. 350 m2) komt
en dat de dierenweide een upgrade krijgt, zodat dit een
aantrekkelijke plek in Hoogmade wordt, toegankelijk voor alle
inwoners en passanten.

Het bestuur
Hein de Groot, voorzitter
Sietse van der Star, penningmeester
Claudia Haagsman, secretaris
Corry den Dubbelden

Karel Caron
Peter van Hoesel
Rob Looijenstein
Robert van Schie

Benieuwd naar de dorpsraadleden?
Op onze website www.dorpsraadhoogmade.nl onder het kopje
bestuur stellen wij ons allemaal voor!
Het is lastig om voldoende vrijwilligers voor de dorpsraad te vinden.
We zijn dus blij met de nieuwe leden. Vanwege de maatregelen was
een fysieke bijeenkomst afgelopen jaar niet mogelijk, en hebben wij
geen verkiezingen gehouden, maar zijn de nieuwe leden automatisch
lid geworden. Mocht u hier meer informatie over willen, dan kunt u
ons een mail sturen via info@dorpsraadhoogmade.nl”

Hieronder stelt de nieuwe voorzitter zich alvast voor
Hein de Groot, voorzitter
In 1984 zijn wij in de voormalige boerderij van de familie van Tol naast de nu afgebrande Kerk komen wonen, waar ik in 1985 mijn bedrijf Comtest Engineering ben gestart. Nadat het bedrijf in 1989 naar Zoeterwoude was vertrokken hebben wij in een 10 jaren project de boerderij geheel gerenoveerd. Na mijn
pensionering in 2018, hebben wij een nieuw levensloop bestendig huis langs het Kerkepad gebouwd en is
onze dochter met haar man en 4 kinderen in de boerderij getrokken. Gedurende mijn werkzame leven heb
ik nooit veel tijd genomen om me met Hoogmade te bemoeien, maar sinds 2019 probeer ik met de Dorpsraad mooie dingen voor ons mooie dorp te bereiken en nu als opvolger van Lauris als voorzitter.
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Financieel verslag van de penningmeester
Exploitatie rekening 2021
Het afgelopen financiële jaar is door alle corona regels een voorspelbaar financieel jaar geworden, de
inkomsten bestonden uit de jaarlijkse bijdrage van de Driemaster en een klein bedrag aan contributie. De
uitgaven bestonden voornamelijk uit de vaste bankkosten en de kosten voor het gebruik van het internet.
Kascommissie
De kascommissie (Jan van der Meer en Peter Bax) heeft de financiële administratie doorgenomen en
akkoord bevonden.
Begroting 2022
Voor 2022 wordt ,voorzichtigheidshalve, uitgegaan van een
lagere bijdrage van de Driemaster dan het afgelopen jaar
terwijl aan de kosten kant meer uitgaven worden voorzien
door o.a. het aanpassen van de website om deze weer

Oproep vrijwilliger kascommissie
Voor dit jaar zoeken wij een vrijwilliger voor de
kascommissie. Aanmelden? Graag! Dat kan via
info@dorpsraadhoogmade.nl

actueel te maken.
Daarnaast willen we meer nieuwsbrieven gaan uitgeven en hebben we een bijdrage van € 350 toegezegd
aan de school t.b.v. een lespakket voor het Tiny Forest. Hierdoor is het nodig om een bedrag van € 1.770 uit
de reserves te halen.
Verwijzing
Voor het volledige exploitatie overzicht de begroting voor 2022 en de verklaring van de kascommissie verwijzen wij u graag naar de website van de Dorpsraad.

De welkom-in-hoogmade-map. Een oproep!
De Dorpsraad reikt aan nieuwe inwoners van Hoogmade een
Welkomstmap uit. In deze map staat alle gewenste informatie

En Verder …

over ons mooie dorp. Zo kunnen nieuwe inwoners snel aan de

Deze nieuwsbrief wordt helaas te lang om

weet komen wat er allemaal in ons dorp plaatsvindt. Het is

alles te vermelden. Daarom verwijzen wij u

soms lastig om er achter te komen wanneer er nieuwe inwo-

graag naar onze website

ners zijn. Daarom het verzoek, wanneer u nieuwe inwoners

www.dorpsraadhoogmade.nl

kent (van buiten Hoogmade) geef dit dan alstublieft door aan:

Hier vind u o.a. meer informatie over:

Karel Caron, Haardsteede 10 of telefonisch 0622803145 of

- De projecten

5018192. Vervolgens zal Karel er persoonlijk voor zorgdragen,

- De dorpsbijeenkomst maandag 14 februari

dat de nieuwe inwoners in het bezit komen van de infomap.

- Kunt u meepraten met de Dorpsraad
- En nog veel meer…
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