Jaarverslag 2021-2022
activiteiten van het bestuur van de Dorpsraad Hoogmade

Waar heeft ons bestuur zich in de afgelopen periode zoal mee bezig gehouden:
Verbetering van de communicatie:

▪

De vernieuwde website www.dorpsraadhoogmade.nl, waarop wij veel van onze activiteiten
vermelden

▪

De nieuwsbrief verspreiden we huis-aan-huis

▪

Social Media wordt actief gebruikt via Facebook, Instagram

▪

We hebben kans gezien om de jaarkalender Hoogmade nieuw leven in te blazen op onze site. Er
wordt veel gebruikt van gemaakt, echt een succes! Te vinden op onze website.

Met de verbetering van de communicatie beogen we meer draagvlak te krijgen voor onze
inspanningen en de inwoners meer bij ons werk te betrekken.
Onderzoek vanuit het gemeentebestuur naar functioneren van de dorpsraden

Het gemeentebestuur heeft in 2020 het functioneren van de Dorpsraden binnen Kaag en Braassem
onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat er binnen de 11 kernen, er 7 dorpsraden actief zijn. De
werkwijze van deze dorpsraden verschilt behoorlijk. Naast Woubrugge, kunnen wij melden dat
Hoogmade een actieve dorpsraad heeft.
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek was dat het periodiek overleg tussen de dorpsraad en de
gemeente op een hoger niveau zal moeten worden gevoerd. Dit betekent vanuit de gemeente 2 vaste
contactpersonen richting de dorpsraden, in plaats van gesprekken met verschillende ambtenaren.
De dorpsraden krijgen meer een procedurele rol. Wij ondersteunen vooral onze bewoners om
initiatieven en belangen te behartigen binnen onze gemeente.
Wij als bestuur van de dorpsraad hebben geen zeggenschap of bestuurlijke bevoegdheid, overigens
ook een democratische basis. Het college van B&W met de leden van de gemeenteraad dragen hier
de verantwoordelijkheid.
Periodiek overleg met de Gemeente:

▪

Een delegatie uit ons bestuur overlegt in principe 1 x per 2 maanden met de gemeente. Op dit
moment zijn Hein de Groot en Peter van Hoesel de afgevaardigden. Vanuit de kant van de
gemeente zijn dit Hans Demoed, manager ontwikkeling en Luuk Loupias, strategisch adviseur.

▪

Alle relevante zaken die wij op de website Projecten noemen, komen tijdens de gesprekken aan
de orde. Daarnaast kunnen wij wanneer er aanleiding is ook overleg voeren met Burgemeester &
Wethouders of ambtenaren.

Contact met de Burgemeester, Wethouders en de Politieke partijen:

▪

In 2020 en 2021 hadden we in het kader van het eerder genoemde onderzoek naar de
dorpsraden regelmatig met de toenmalige Burgemeester Marina van der Velde-Menting
gesproken. Wij hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij de organisatie van haar afscheid hier
in Hoogmade.

▪

Op 13 april van dit jaar heeft de nieuwe burgemeester Astrid Heijstee-Bolt onze dorpsraad en
Hoogmade bezocht. Na een korte ontvangst hebben we toen een wandeling door ons dorp
gemaakt.

▪

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij met bijna alle partijen overleg
gevoerd en veel van onze punten zijn overgenomen in de verkiezingsprogramma’s.

▪

Eind november 2022 gaan we met 2 wethouders in gesprek. We overleggen met Nick van
Egmond over het onderwerp burgerparticipatie en met Dolf Kistemaker over woningbouw.

Projecten
▪

Nieuwe woningen Weidse Wetering

▪

Parkeerstrook Noordeinde

▪

Zendmast mobiele telefonie

▪

Veilige bushalte aan het Zuideinde

▪

Tiny Forest

▪

Dierenweide

▪

Speelplek Theo Bosman laan / van Alckmaerlaan

▪

Verbreding van de A4

▪

Reconstructie van de van Klaverweijdeweg

▪

Regioberaad ruimtelijke indeling

▪

Laadpalen

▪

Bospolder

Alle projecten en de laatste stand van zaken zijn terug te vinden op onze website
www.dorpsraadhoogmade.nl.
Wonen
Wat nog niet tussen de projecten staat is het belangrijke onderwerp: wonen.
Hierover een korte toelichting. Eigenlijk was 'wonen' en de discussie of Hoogmade alleen een
Groenkern moet zijn en geen Groeikern, een belangrijk onderwerp én de reden voor het oprichten
van de dorpsraad.

Nog steeds is wonen een van de belangrijkste onderwerpen. Ons standpunt is dat Hoogmade moet
groeien zodat er nu en in de toekomst, voldoende ruimte is voor de basisvoorzieningen die het
wonen in Hoogmade zo fijn maakt. Wat bedoelen we hiermee? Voorbeeld: We hebben minimaal 120
leerlingen nodig om de school of IKC op het huidige niveau in stand te kunnen houden. Ander
voorbeeld: Er moeten voldoende klanten boodschappen doen bij onze supermarkt, om deze
winkelvoorziening te handhaven. Hetzelfde geldt voor de sport- en cultuur verenigingen en de net
geopende dokterspost. Op basis van de demografische gegevens van de samenstelling van onze
gemeente, vinden wij dat een groei van 2% van het aantal woningen noodzakelijk is. In getallen zijn
dat ca 14 woningen per jaar.
Hoe gaan we dat doen?
Nieuwe woningen verrijzen beperkt binnen ons dorp. We hebben 10 levensloop bestendige woningen
bij de school gekregen, waardoor er ruimte is ontstaan voor starters op de woningmarkt. Na jaren van
lobbyen is nu de Weidse Wetering gerealiseerd en opgeleverd! Een fijne wijk. Helaas ontbreekt hier
groen, welke op een andere plek binnen ons dorp zal komen.
Het plan bouw Jachthaven zal woningen toevoegen. Nog niet bekend hoe dit zich verder ontwikkeld.
Toch zijn wij van mening dat de beoogde groei, niet binnen de kern kan worden gevonden.
Waar dan wel en hoeveel?
In een klein comité proberen wij met steun van onze gesprekspartners binnen de gemeente een
toekomstvisie te ontwikkelen. Deze visie moet inzicht geven in hoe en waar er mogelijkheden zijn
voor Hoogmade om te bouwen. We willen ook een bovengrens aangeven. Tenslotte willen we een
dorp blijven waar iedereen elkaar kent en groet. Kortom we mogen het dorpskarakter niet kwijtraken.
Deze toekomstvisie voor Hoogmade proberen wij in het eerste kwartaal 2023 af te ronden en aan de
inwoners te presenteren.

Voorzitter, Dorpsraad Hoogmade, 2022

