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20 leden 

Samenvatting notulen 27 september 2021 

Korte toelichting op de lopende punten; 

 Verkeerstelling Dorpsstraat, meting loopt nog. 

 Glasvezel buitengebied. Delta gaat het niet realiseren, er is interesse vanuit een andere 

aanbieder. Hiervoor moet het een ander worden overgedragen, dit loopt. We proberen hierover 

in contact te komen met de gemeente, maar het communiceren met de gemeente gaat erg 

moeizaam. Aangezien koperdraad in de toekomst niet meer onderhouden wordt is het van 

belang dat hierin actie wordt ondernomen. Het idee wordt geopperd om Aarlanderveense 

gemeenteraadsleden hiermee op pad te sturen. 

 Fietsbrug loopt, dit initiatief ligt verder bij de gemeente. 

 Over verscheidene projecten (pannakooi, onderhoud brug Stationsweg) is contact met de 

gemeente. Er zijn genoeg toezeggingen, maar acties blijven uit bij de politiek. 

 MFA (MultiFunctionele Accommodatie). De huidige sportaccommodaties en dorpshuis zijn 

volgens sommigen aan vervanging toe. Wensen worden geïnventariseerd, gesprekken worden 

gevoerd. Ook hierin heeft de gemeente een rol. 

Algemene gevoel is dat bij de meeste acties die lopen, de gemeente niet of niet genoeg mee werkt. Als 

er verkiezingen aan komen staat men voorop met contact zoeken. Na verkiezingen wordt er simpelweg 

niet meer gereageerd. 

Vacatures 

Openstaande vacatures en hun belang zijn wederom onder de aandacht gebracht, jammer genoeg nog 

geen invulling.  
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Verslag penningmeester en kascommissie 

 Het idee wordt geopperd om te inventariseren wie er nog een papieren Belangenaar willen 

ontvangen. Dit zou kosten schelen. 

 De kascommissie is tevreden met de administratie en verleend decharge. 

 De kascommissie wordt bedankt voor hun inzet. 

 De kas wordt volgend jaar gecontroleerd door Peter en Vivian Kloren. 

Aanpassingen bestuur 

 Rob Groenestein treedt af. De portefeuilles en wijkbeheer en ICT komen vrij.  

 Dick de Graaf stopt met het coördineren van de bezorging van de Belangenaar. Ook deze taak 

komt vrij. 

Het idee wordt geopperd om de openstaande vacatures nogmaals en uitgebreider in de Belangenaar toe 

te lichten. 

Woningbouw 

Status van huidige plannen en initiatieven worden geschetst. Enkele reacties: 

 De jeugd geeft aan woonruimte te zoeken, maar wanneer er instapwoningen beschikbaar 

komen, blijft de Aarlanderveense jeugd weg. 

 Er zijn duidelijk een hoop frustraties in het dorp, veelal over individuele projecten. 

 Er wordt geopperd dat de BVA een bemiddelende rol neemt in conflicten rondom woningbouw 

projecten. 

 De dorpsvisie zou een middel kunnen zijn om de verschillende ideeën en visies op een lijn 

kunnen krijgen. 

Rondvraag 

 Verkeersveiligheid blijft een issue. Er wordt overal in het dorp te hard gereden. De gemeente 

heeft zelf aangegeven dat nut heeft wanneer individuele personen problemen aankaarten bij de 

gemeente. Hierdoor ontstaat er een dossier en wordt inzichtelijk waar probleemgebieden zijn. 

Dit kan telefonisch via 140172 of via gemeente@alphenaandenrijn.nl 

 Er zouden meer laadpalen kunnen worden gerealiseerd. Idee is om dit bij de nieuwe 

parkeerplekken bij de huisarts te realiseren. 

 


