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inleiding 
 

Beste CDA vrienden, 
 
Het is goed om als leden weer eens bij elkaar te 
komen in een tijd waarin het CDA  er landelijk 
helaas er niet al te best voorstaat in de 
opiniepeilingen. Onze CDA fractie is juist heel 
actief en oogst de nodige waardering voor haar 
inspanningen in de Raad van gemeente Kaag en 
Braassem. Met elkaar mogen we echt trots zijn 
op de fractie, die ervaren  en bevlogen is. Actief 
opkomend voor de belangen van de burgers, 
geinspireerd door het Christelijk gedachtengoed. 
 
Tijdens het openbare gedeelte van de 
ledenvergadering hebben we wethouder Floris 
Schoonderwoerd uitgenodigd om met ons te 
spreken over de  Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Deze wet, die per 1 
januari 2007 is ingevoerd, is de basis van ons 
stelsel van Zorg en Welzijn. De gemeente speelt 
daarin een steeds grotere rol en daarmee wordt 
zorg en welzijn ook politiek gezien een steeds 

gevoeliger onderwerp. Met het oog op de 
verdergaande toekomstige invulling van de 
WMO op gemeentelijk niveau en de 
bezuinigingen van het kabinet in het vooruitzicht 
leek ons dit een actueel onderwerp om met 
elkaar te bespreken. 
 
Graag zou ik u allen oproepen om van deze 
gelegenheid gebruik te maken. Van harte heten 
wij u welkom op de ledenvergadering a.s. 
dinsdag 20 maart 2012 om 19:30 uur in 
Partycentrum De Buren, Sotaweg 136, 2371 GH  
Roelofarendsveen. 
 
Namens het bestuur 
P.N.J. Snoek, 
voorzitter CDA-Kaag en Braassem 

 

van de fractievoorzitter 
 
In de vorige nieuwsbrief blikte ik terug op het 
jaar 2011 met veel ontwikkelingen op lokaal 
niveau (kerntakendiscussie en bezuinigingen) en 
keuzes die gemaakt moesten worden. Hard 
werken voor de fractie en verantwoording 
afleggen over de gemaakte keuzes. 
 
Nu staan we aan het begin van 2012 en blijkt dat 
er nog veel meer op ons als gemeente af komt. 
Op landelijk niveau zijn keuzes gemaakt 
(decentralisatie van taken en verdere 
bezuinigingen) die de gemeenten nog eens extra 
treffen. Op deze wijze ontstaat een stapeleffect 
aan maatregelen die de burger hard raken. We 
zullen nog veel meer een beroep moeten doen 
op het sociale netwerk in onze samenleving.  
 
Vooral de decentralisaties op het terrein van 
werk, jeugd en WMO van provincie naar 
gemeente baart het CDA zorgen. Zware 
verantwoordelijkheden die veel inspanning 
zullen vragen en dan hebben we het nog niet 
eens over de financiën. CDA  zal dit dan ook 
nauwlettend volgen.  
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Spannend wordt het ook als het gaat om 
Braassemerland. Medio dit jaar zal daar veel 
meer duidelijk over worden. Wat doe je wel en 
wat doe je niet in deze economische crisis.   
Kortom ook dit jaar ligt er weer veel werk op het 
pad van de fractie en zullen er moeilijke keuzes 
moeten worden gemaakt.  Mocht u vragen 
hebben of bepaalde onderwerpen of 
ontwikkelingen of hier uw mening over willen 
geven of meepraten laat dit dan aan de 
fractieleden weten. Wij leggen graag ons oor bij 
u te luister. 
 
Karin van der Kaaden, 
fractievoorzitter    
 

bestemmingsplan buitengebied  

Kaag en Braassem West 
 
Op het gebied van de Ruimtelijke Ordening heeft 
iedere gemeente de taak er voor te zorgen dat er 
goede en actuele bestemmingplannen zijn. 
Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 
10 jaar. Die termijn van 10 jaar was een richtlijn, 
maar wordt nu meer de norm, omdat 
gemeenten in de toekomst geen leges meer 
mogen heffen als een bestemmingsplan ouder is 
dan 10 jaar. Deze maatregel is per 2008 ingegaan 
met een overgangstermijn van 5 jaar. Dus vanaf 
2013 krijgen we daar mee te maken. 
Voor het buitengebied gelden nu diverse 
bestemmingplannen. In de toekomst zullen we 
als Kaag en Braassem beschikken over twee 
bestemmingsplannen Buitengebied. Één voor het 

westelijk gedeelte en 
één voor het oostelijk 
gedeelte van de 
gemeente. Voor het 
totale buitengebied van 
voormalig Jacobswoude 

was in 2008 een nieuw bestemmingsplan 
vastgesteld. Dus nu is het gedeelte van voormalig 
Alkemade aan de beurt. 
 

De gemeente gaat het bestemmingsplan in 
verschillende achtereenvolgende stappen 
vaststellen. Nadat de Nota van Uitgangspunten 
door de raad is vastgesteld in september van 
vorig jaar,  is nu een eerste concept voor reacties 
van belanghebbenden beschikbaar.  
Het bestemmingsplan heeft weliswaar een 
conserverend karakter, maar er zitten ook wel 
nieuwe accenten in. Er wordt ruimte geboden 
aan recreatie op die plaatsen waar dat past. 
Vooral locaties bij het water zijn daarvoor 
geschikt. Omdat het buitengebied met name 
groen en open is vanwege de landbouw, wordt 
er ruimte geboden aan de landbouw om met 
toekomstige ontwikkelingen mee te kunnen 
gaan. Uitbreiding van het aantal woningen en 
bedrijven wordt in principe niet toegestaan.  
 

Tot half maart kan 
iedereen daarop 
reageren. De website 
van de gemeente 
biedt daarvoor alle 
gelegenheid. 

 
Antoon Kea, 
wethouder 

 

de verbreding van de N207 

 
De Provincie Zuid-Holland 
heeft zich voor-genomen 
om de verkeers-
problematiek op de N 207 
te verbeteren. Het 
gedeelte tussen Alphen 

aan den Rijn en de Ringvaart bij Leimuiden zal 
verbreed worden en voorzien worden van 
busbanen. Tevens zullen de bruggen over de 
Leidsche Vaart en de Drecht vernieuwd worden. 
Ook  de kruisingen bij Rijnsaterwoude en Lei-
muiden moeten aangepast worden en de 
parallelweg ter hoogte van Rijnsaterwoude zal 
gewijzigd worden.  
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Ook voor onze gemeente is het van groot belang 
dat er een goede en snelle doorstroming op de N 
207 tot stand wordt gebracht. Daarbij vraagt de 
ontsluiting van Leimuiden bijzondere aandacht. 
De toekomstige capaciteit van de provinciale 
weg zal van dien aard zijn, dat de huidige 
aansluiting van Leimuiden via het kruispunt met 
de stoplichten, niet meer toekomstbestendig is. 
Anders gezegd er zal in de komende jaren zoveel 
verkeer bij komen dat de huidige kruising een 
probleem zal zijn in de afhandeling van het 
verkeer. De Provincie heeft een variant 
ontwikkeld die de “viaduct-plus-variant “  wordt 
genoemd. In deze variant wordt er een tunnel 
gemaakt achter het voormalige Connexxion-
terrein richting bedrijventerrein Drechthoek. Op 
de plaats van het huidige kruispunt zal dan alleen 
nog maar rechtsafslaand verkeer mogelijk zijn. 
Om op de Drechthoek te komen zal een 
parallelgedeelte komen vanaf het huidige 
kruispunt langs de N 207 richting de nieuwe 
tunnel. 
De gemeenteraad is 
omtrent deze variant 
geïnformeerd en zal 
gevraagd worden een 
nieuw bestemmingsplan 
vast te stellen die deze 
oplossing mogelijk maakt.  
Ik ben ervan overtuigd dat 
de fractie van het CDA de 
juiste afweging zal maken tussen de ver-
schillende aspecten die met deze problematiek 
te maken hebben. 
 
Antoon Kea, 
wethouder 
 

horeca en sluitingstijden 
 
Sinds 2009 is de APV (algemene plaatselijke 
verordening) drie keer op onderdelen gewijzigd. 
Het werd tijd om alle veranderingen leesbaar te 
verwerken in een nieuwe uitgave. Daarom is de 
APV in de raadsvergadering van 12 maart 

geagendeerd. De verordening is bedoeld om het 
gebruik van de openbare ruimte (waar we 
allemaal (mogen) komen) zo goed mogelijk te 
verzorgen. 
Op maar liefst 27 onderdelen is de APV 
aangepast. Het is niet zinvol om alle 
veranderingen hier te vermelden. Enkele willen 
we noemen.  
 
Zo gaat art. 2:10 over voorwerpen op of aan de 
weg. Dit art. zorgt er voor dat er steeds vrije 
doorgang van tenminste 1.50 m breedte is voor 
iedereen op alle voetpaden en rijwegen. Er zijn 
natuurlijk uitzonderingen als kermis, braderie of 
Koninginnedag e.d., manifestaties waarvoor een 
vergunning is verleend. Je mag dus niet zomaar, 
zonder toestemming de stoep of je straatje 
versperren. 
Art 2:29 gaat over terrassluiting van de 
horecagelegenheden. Hierin staat vermeld dat 
een horecaondernemer na 23:00 en voor 08:00 
geen bezoekers op zijn terras mag toelaten of 
hebben. Nu is dat met een slechte zomer geen 
probleem, maar hoe gaat dat met zwoele 
zomeravonden (en –nachten)? 
 
Helemaal aan het eind van 
de stukken die het college 
aanbood aan de raad stond 
een opmerking over slui-
tingstijden van de horeca 
na 24:00 uur. Onderzocht 
zou worden of het nodig en nuttig is om de 
horecagelegenheden op een bepaald moment in 
de nacht te sluiten zodat er geen nieuwe 
bezoekers meer binnen kunnen komen. 
(aanwezige horecagasten mogen overigens net 
zo lang blijven als zij of de horecaondernemer 
willen.) De politie Hollands Midden had gemeld 
dat er nogal wat overlast wordt geregistreerd 
tijdens de nachtelijke uren in de weekends. Een 
proef met dergelijke sluitingstijden in de 
omliggende gemeenten zou succesvol zijn, aldus 
de politie. Het college, meer in het bijzonder de 
burgemeester, had er wel oren naar om dit ook 
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in onze gemeente uit te proberen. Zij trof diverse 
parijen tegenover zich. Horecaondernemers 
maakten duidelijk dat er van overlast geen 
sprake is en overige fracties gaven aan nut en 
noodzaak niet in te zien. CDA houdt nog even het 
kruit droog. In principe is het CDA tegen elke 
vorm van overlast. Als het binnenlopen in een 
horecagelegenheid tot 01:30 en daarna niet 
meer, bijdraagt aan het terugdringen van 
nachtelijk overlast, dan valt daar best over te 
praten. Moet wel eerst die overlast zijn 
aangetoond. Daarom komt dit punt later nog 
eens terug. 

Oh, ja als u voornemens bent 
om met inbrekerswerktuig 
aan het verkeer deel te 
nemen of over straat te gaan, 
dan moet u oppassen. Op 

basis van art 2:44 is het verboden die spullen bij 
je te hebben, als je je op de openbare weg 
bevindt. Tenzij overduidelijk blijkt dat je ze niet 
als zodanig gaat of wilt gebruiken. Maar ja, leg 
dat maar eens uit aan een overijverige 
wetsdienaar. 
 
Dan art. 2:57 
loslopende honden. 
Onder b staat: het is 
een eigenaar van 
een hond verboden 
die hond te laten 
verblijven of te laten 
lopen binnen de bebouwde kom op de weg indien 
de hond niet is aangelijnd. Het is maar dat u het 
weet. (onder weg wordt hierbij ook het voetpad, 
trottoir zo u wilt, en een fietspad verstaan)  
Bovendien wordt u geacht de uitwerpselen van 
de hond te verwijderen. Lees dat maar na in art 
2:58. 
Art 2:59 gaat nog een stapje verder, maar hier 
gaat het over gevaarlijke honden. Als u denkt dat 
uw hond of die van de buurman gevaarlijk is, is 
het interessant om er kennis van te nemen.  
Bij het uitlaten van de hond mag u wel een 
sigaret of sigaartje roken, maar van drugsgebruik 

welke  vorm dan ook kan geen sprake zijn (art 
2:47a). 
Inwoners van Kaag en Braassem die van een 
feestje houden en dat in de openbare ruimte 
willen vieren, moeten goed art. 4 lezen. Hierin 
staat precies geregeld hoe het met geluid en 
eventueel geluidoverlast is geregeld. Van te 
voren lezen voorkomt een hoop narigheid tijdens 
hetfeest. 
 

Henk Hoek,  
fractielid 
 

 

braassemerland 
 
Rond dit onderwerp lijkt het al een poosje erg 
stil, alsof hier niets meer mee gebeurt. Niets is 
minder waar! Wat is de stand van zaken? Wij zijn 
als gemeente ooit begonnen met het idee dit 
plan zelf te(laten) ontwikkelen. De gemeente 
kocht de grond, had een stedenbouwkundig 
plan, zou de grond bouwrijp (laten)maken en dan 
weer in de markt zetten. 
Toen in 2009 de economische en financiële crisis 
ontstond, kwamen we er al snel achter dat dit 
toch een te groot risico voor onze gemeente zou 
zijn. Wij hebben ons toen 
herbezonnen op de 
uitvoering van dit plan. Op 
dit moment zijn wij bezig 
met een zogenaamde 
‘concurrentie gerichte dialoog’. Dit is een 
selectieproces, om een ontwikkelaar te 
selecteren die bereid is risico dragend samen 
met de gemeente dit plan opnieuw te 
ontwikkelen. Rond de zomer, zo is de planning, 
kunnen we met nadere informatie daarover naar 
buiten komen. 

PR- werk, is dit iets voor jou ? 
 

Wij zitten verlegen om creatieve mensen !  
 

vraag om inlichtingen:  info@derijk.nl 
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Wel is er inmiddels met Heembouw een over-
eenkomst gesloten, dat zij het centrum van 
Roelofarendsveen gaan ontwikkelen. Hierin 
zullen ± 300 woningen en maatschappelijke 
ruimtes, waaronder winkels, worden ontwikkeld 
en gebouwd. 
Daarvoor wordt de hoofdinfra (de belangrijkste 
ontsluitingsweg) ook doorgetrokken tot aan het 
Noordeinde. 

Ook het stuk grond 
ten noorden van de 
brede school zal 
spoedig bouwrijp 
gemaakt worden. Dit 
gebeurt doormiddel 

van voorbelasting met zand. Hier zullen 
woningen worden gerealiseerd en wat kleinere 
kantoorruimten. 
Naast dit alles lopen er ook gesprekken met twee 
ontwikkelaars om het Westend in ontwikkeling 
te gaan nemen. 
Ik hoop u hiermee kort bijgepraat te hebben 
over de stand van zaken van dit onderwerp. 
 

Jan Uit den Boogaard, 
wethouder 
 

algemene begraafplaatsen in 

Kaag en Braassem 
 
Begin 2011 werd door het College een Concept 
Beleidsplan Begraafplaatsen vastgesteld met als 
werknaam “Naar een eindbestemming”. 
In dit plan wordt aangegeven hoe de gemeente 
om zal gaan met de gemeentelijke begraaf-
plaatsen.  
De drie gemeentelijke begraafplaatsen van Kaag 
en Braassem liggen in Leimuiden, Rijnsater-
woude en Woubrugge. Het gemeentelijke deel 
van de begraafplaats in Oude Wetering heeft het 
College voor een symbolisch bedrag verkocht 
aan het Bestuur van de Kerk. 
Om kosten te besparen wil het College de 
begraafplaatsen in Leimuiden en Rijnsaterwoude  
 

 
sluiten. Voor algemeen begraven blijft alleen de 
begraafplaats in Woubrugge beschikbaar. 
Hiermee voldoet het College aan de wettelijke 
eis dat elke gemeente moet beschikken over één 
algemene begraafplaats. 
 

Toen het plan naar buiten kwam, stak er een 
storm van protest op in Leimuiden en 
Rijnsaterwoude. Ook de inwoners van Roelof-
arendsveen roerden zich. 

Wat doet het bestuur? 
Het bestuur is verantwoordelijk voor o.a. het 
organiseren van de algemene ledenvergadering 
en activiteiten rondom training en campagne. 
Het doel is de fractie te ondersteunen en toe te 
werken naar een succesvolle volgende 
gemeenteraadsverkiezing. Daarnaast is zij 
vooral verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van de afdeling in al haar facetten. 
De rol van het bestuur is vooral organisatorisch 
en minder politiek van aard. 
 

Wel eens gedacht aan een bestuursfunctie? 
Een bestuursfunctie binnen een van de grootste 
afdelingen van het land biedt veel interessante 
mogelijkheden. Er is veel ruimte en vrijheid voor 
het opzetten van nieuwe initiatieven. Iedereen 
is welkom: ouderen met (bestuurs)ervaring en 
jongeren met een frisse blik. 
 
Interesse en / of meer informatie? Neem dan 
contact op met Paul Snoek: 
paulsnoek@yahoo.com. 
 
Trekt een functie in de fractie u meer, maar 
twijfelt u nog? U kunt het eerst proberen als 
steunfractie lid.  

kom bij de fractie – en maak het verschil! 
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De Gemeenteraad was niet op de hoogte van het 
plan, maar kreeg hierover wel talloze vragen. 
Mevrouw Rietdijk bood, namens de inwoners 
van Leimuiden en Rijnsaterwoude, een petitie 
aan met 600 handtekeningen om de begraaf-
plaatsen open te houden. 
Voor de CDA-fractie is nooit duidelijk geworden 
waaruit de besparingen bestaan. Bij sluiting van 

een begraafplaats 
moet deze toch 
onderhouden worden 
en het gemeentelijke 
tarief voor begra-ven 
is op de drie 
begraafplaatsen gelijk.  

Het beleidsplan is een stille dood gestorven want 
het College heeft besloten de drie begraaf-
plaatsen open te houden tot het moment dat 
een begraafplaats vol is. 
Omdat onderbouwing ontbreekt, wilde de CDA-
fractie hierover toch vragen stellen aan het 
College. Op de website is hierover meer te lezen. 
 

Cees de Lange, 
plv. fractievoorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


