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Hondenpoep, hoogbouw, te weinig groen, te veel auto’s, mooie natuur of de prachtige plassen: 

onze omgeving houdt ons bezig. We waarderen de goede dingen en ervaren kleine of grote 

ergernissen. Wat het ook is, iedereen heeft een mening over het dorp waar hij of zij in woont. 

Inwoners van de gemeente vertellen hoe zij naar hun dorp kijken.

Kaag en Braassemers
  over hun dorp

Voorwoord

Inhoud

Ruut Holtz uit Rijnsaterwoude: 
‘Het Schoolhuis in Rijnsaterwoude staat leeg. Het 
zou goed zijn als dit pand een nieuwe bestem-
ming kreeg en ik vind dat de gemeente dan niet 
moet proberen om het onderste uit de kan te ha-
len. En er moet een einde komen aan het gezeur 
over het zandstrandje in Rijnsaterwoude. De ge-
meente heeft dit destijds aangelegd en de jeugd 
maakt er intensief gebruik van. Zorg daarom dat 

het zand niet bij de eerste de beste windvlaag wegwaait en kom met een 
oplossing! Het mooiste aan Rijnsaterwoude is zonder twijfel de relatieve rust 
en het uitzicht op de Braassem. Daar geniet ik dagelijks van.’ 

Daan Lieverse uit Hoogmade: 
‘Het mooiste van Hoogmade zijn de mensen. Met 
elkaar, hierin zit de kracht van het dorp. Zo hoop ik 
dat de gemeenschap de handen ineen kan slaan 
voor het oprichten van een brede school en een 
dorpsraad. Ik hoop dat er voor de jeugd mogelijk-
heden komen om een huis in het dorp te kopen. 
Dat er iets voor starters wordt gebouwd, zodat ze 
in het dorp blijven wonen. Dat is op lange termijn 

weer goed voor de school, de voetbalclub en andere verenigingen. Dus bij-
voorbeeld bouwen op de plek waar de oude Rabobank staat. Het zou het 
mooi zijn als dit gerealiseerd kan worden… Want wie wil er nou niet in zo’n 
prachtig dorp als Hoogmade wonen?!’

Leslie de Jong uit Oude Wetering:
‘We wonen middenin de drukke Randstad, maar 
in het dorp is het rustiger en iedereen kent je. Dat 
vind ik prettig. Het nadeel van wonen in een dorp 
is voor mij de beperkte openbaarvervoersverbin-
dingen. Een betere verbinding met Amsterdam 
zou mij een hoop tijd schelen! Maar ik hoop hier 
te kunnen blijven wonen en ben hard op zoek 
naar een starterswoning en een baan.’

Mareen Nieuwenhuizen Segaar uit Hoogmade:
‘Als ik ’s middags uit m’n werk kom, ruik ik de koei-
enlucht aan het begin van ons dorp. Ik ben weer 
thuis! Je hebt hier de natuur om de hoek, maar 
de drukte van de stad ligt ook op een steenworp 
afstand. Met een bootje het water op, fietsen, 
biertje pakken, uit eten, schaatsen, veel georgani-
seerde activiteiten, verschillende clubs… Genoeg 
te doen in de omgeving. Verbeterpunten zijn er 

ook. Ik zie graag meer snelheidsbeperkende maatregelen op de weg, er zijn 
teveel inbraken en het zou echt mooi zijn als er wat meer faciliteiten komen. 
Maar of dat haalbaar is?’

Lucien Pouw uit Rijpwetering:
‘De omgeving in het algemeen vind ik erg mooi 
aan Rijpwetering. Het feit dat we zo veel natuur in 
onze nabijheid hebben. Hoewel ik ben geboren 
in Roelofarendsveen, woon ik al 39 jaar naar volle 
tevredenheid in Rijpwetering. Het is er schoon en 
netjes. Niets op aan te merken. Wel wens ik nog 
dat mensen meer respect voor elkaar hebben. 
Aardig zijn voor elkaar, om zo het dorpse karakter 
van de Rip te behouden.’

Rob Bouwmeester uit Nieuwe Wetering: 
‘Het mooiste aan mijn dorp zijn voornamelijk de 
mensen zelf, maar ook zeker de omgeving. Het 
dorpse spreekt me bijzonder aan. Misschien om-
dat ik hier oorspronkelijk vandaan kom? Ik heb er 
dan ook niet veel op aan te merken, ik ben niet 
zo’n zeurder. Ook dorpen en hun omgeving ver-
anderen. Er verdwijnen winkeltjes; da’s jammer, 
maar het past blijkbaar in de tijd. Kijk, zo’n HSL 

had er van mij niet hoeven komen, maar het is niet anders. Als er in Nieuwe 
Wetering iets mis is, onderneemt men over het algemeen direct actie.’

‘Geen gezeik, iedereen rijk!’ Soms zou ik willen dat politiek zo heerlijk simpel 
was als Van Kooten en De Bie het deden klinken. Lekker roepen over minder 
belasting, betere wegen, meer huizen, minder files… Heerlijk, maar niet he-
lemaal eerlijk. De praktijk is heel wat complexer. Onze gemeente krijgt de 
komende jaren te maken met grote uitdagingen. Ontwikkelingen als ver-
grijzing en ontgroening, digitalisering, toegenomen mobiliteit, strengere 
overheidsregels en bezuinigingen veranderen onze prachtige gemeente 
voorgoed. 

De antwoorden voor alle toekomstige uitdagingen kan ik helaas niet in een 
mooie kreet verpakken. Wel kan ik zeggen dat ik in het afgelopen jaar tien-
tallen gesprekken en brainstorms heb gehad met allerlei mensen om ant-
woorden te vinden op de uitdagingen waar onze gemeente mee te maken 
krijgt. Uit al die gesprekken, avonden en middagen is uiteindelijk PRO Kaag 
en Braassem ontstaan. Een nieuwe politieke vereniging die een heldere visie 
heeft met antwoorden op de uitdagingen van de toekomst. Geen verkie-
zingsprogramma met talloze beloftes die morgen alweer achterhaald kun-
nen zijn, maar een helder antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen 
die we niet kunnen tegengaan, maar waar we wel mee om moeten gaan.

Kaag en Braassem kent 26.000 inwoners die elk op hun eigen manier be-
trokken zijn bij onze gemeente, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of deel-
name aan een vereniging. Deze mensen hebben vaak de meest waardevolle 
ideeën over Kaag en Braassem, het eigen dorp of de wijk waarin ze wonen. 
Al die betrokkenheid, kennis en kunde moet een plek krijgen in het gemeen-
telijke besluitvormingsproces. Niet alleen de gemeenschap verandert dus, 
ook de gemeente moet veranderen. Van beleidsbepaler naar partner van 
de inwoners. Samen naar oplossingen zoeken is de enige manier om alle 

uitdagingen in de toekomst aan te kunnen. Dat is de missie van PRO, want 
uiteindelijk is natuurlijk iedereen PRO Kaag en Braassem!

Via dit magazine hopen wij u met verhalen en thema’s die ons inspireren 
op plezierige wijze mee te nemen in de visie en de missie van PRO Kaag en 
Braassem en de uitdagingen te schetsen waar onze gemeente in de komen-
de jaren mee te maken krijgt. O, en natuurlijk stellen wij ook onze kandidaat-
raadsleden aan u voor! 

Veel leesplezier, 

Ruud van der Star, trotse voorzitter van PRO Kaag en Braassem

P.s. We schatten in dat geen in-
woner deze speciale eenmalige 
uitgave van ons magazine wil 
missen, inclusief de mensen met 
de welbekende ‘Nee-Nee stic-
ker’. Stel je dit niet op prijs? Geef 
ons een seintje, dan halen we 
hem persoonlijk weer bij je op. 
(Mits je voor de koffie zorgt…)
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    maken moeilijke keuzes noodzakelijk’
‘Grote uitdagingen  

Die uitdagingen vragen om een nieuwe aanpak. Daarom geen loze beloften 
in het programma van PRO, maar een visie op de toekomst. ‘In die visie moe-
ten we straks keuzes maken die van invloed zijn op alle inwoners. Dat zijn niet 
altijd leuke of makkelijke keuzes, maar het is wel het eerlijke verhaal.’

Forse bezuinigingen
De bezuinigingen van de Rijksoverheid vormen de allereerste uitdaging.  
Jaarlijks moet er 55 miljard euro worden bezuinigd. Daarvan is op dit moment 
slechts 7 miljard gerealiseerd. Schoonderwoerd:  ‘En we beginnen nu al te pie-
pen dat het zeer doet. Als je bedenkt dat de groter klapper komt in 2015, 2016 
en 2017 en de gemeentebegroting voor 95 procent bestaat uit geld van de 
Rijksoverheid, dan kun je wel bedenken dat het verder gaat knellen.’

Krimp
Een andere ontwikkeling die niet tegen te houden is, maar wel gevolgen 
heeft voor onze gemeente, is krimp. Voor het eerst sinds de Tweede Wereld-
oorlog krimpt de bevolking. ‘Het aantal mensen met een portemonnee op 
zak groeide na de Tweede Wereldoorlog jaarlijks en daarmee ook de behoefte 
aan woningen, bedrijventerreinen, winkels en dergelijke’, legt Schoonder-
woerd uit. ‘Nu zie je dat er vraaguitval komt: de vraag wordt kleiner dan het 
aanbod. Dat heeft gevolgen voor commerciële voorzieningen zoals winkels, 
maar ook voor bijvoorbeeld verenigingen en scholen. De kleine kernen in 
onze gemeente beginnen de gevolgen van de krimp inmiddels te voelen.’ 

Geen vergrijzing: verzilvering!
Bovenop de krimp van de bevolking, komt de vergrijzing. Binnen tien jaar 
verdubbelt het aantal 70-plussers in onze gemeente. Schoonderwoerd: ‘De 
algemene term is vergrijzing, maar ik spreek liever van verzilvering. Vergrij-
zing heeft een negatieve klank, terwijl de uitstroom van vitale ouderen uit de 
arbeidsmarkt ook kansen biedt. Veel van hen zijn nog prima in staat om een 
bijdrage te leveren aan het verenigingsleven of het dorp waarin zij wonen.’  
De keerzijde van verzilvering is dat het aantal hulp- en zorgvragen waar de 
gemeente straks financieel verantwoordelijk voor is, zal stijgen. ‘Dat is niet 

Floris Schoonderwoerd (lijsttrekker PRO Kaag 

en Braassem) heeft zin in de verkiezingen. Vol 

vertrouwen kijkt hij uit naar de verkiezings-

dag op 19 maart. Toch is zijn verhaal niet al-

leen maar positief. ‘Het is simpel: de gemeente 

komt de komende jaren voor geweldige uitda-

gingen te staan.’ 

erg, maar wel iets waar je als gemeente rekening 
mee moet houden’, verklaart Schoonderwoerd. 
‘De Rijksoverheid scherpt bovendien de regels 
aan voor ouderen die zorg nodig hebben. Het 
wordt moeilijker om een plek in een verpleeg- of 
verzorgingshuis te krijgen. Senioren moeten dus 
langer thuis blijven wonen en gemeenten wor-
den vanaf 2015 verantwoordelijk voor de zorg en 
ondersteuning van deze mensen. Dat varieert van 
taxivergoedingen tot scootmobielen, dagbeste-
ding en thuis-
zorg. Een gigan-
tische taak dus.’

Van het 
d o r p s h u i s 
naar het casino
Naast krimp en vergrijzing is er nog een ontwikke-
ling: we zijn steeds mobieler geworden. Gevolg: 
een ander consumptiegedrag. Schoonderwoerd: 
‘Twintig jaar geleden zat er in Rijpwetering een 
slager, een slijter, een groenteboer, een postkan-
toor, een kaasboer, een eierboer, een supermarkt, 
een drogisterij en een melkboer. Alleen de slijter 
en kaasboer zitten er nog. Doordat we mobieler 
zijn, rijden we vaker even naar Leiden, Alphen, 
Leiderdorp of Roelofarendsveen voor de dage-
lijkse boodschappen. We begrijpen daarom dat 
de dorpswinkeltjes er niet meer zijn. Maar als je 
kijkt naar maatschappelijk vastgoed, naar dorps-
functies en ontmoetingsfuncties, dan gebeurt 
daar hetzelfde. Twintig jaar geleden gingen we 
zo’n acht keer per jaar naar de plaatselijke to-
neelvereniging of bezochten we de klaverjas- en 
dansavonden in het dorpshuis. Tegenwoordig 
komen we misschien nog twee keer per jaar in 
datzelfde dorpshuis. We hebben andere manieren 
van vrijetijdsbesteding gevonden in de vorm van 
bioscopen, casino’s of de schouwburg. Aan de bo-
venkant is een heel nieuw segment ontstaan. Dat 
is niet erg, maar we willen allemaal graag dat het 
segment aan de onderkant (die dorps- en buurt-
huizen, de sporthallen, de clubgebouwen) ook 
blijft bestaan. Dat begint te schuren: we zien dat 
het maatschappelijk vastgoed steeds vaker leeg 
komt te staan en aan het subsidie-infuus begint te 
hangen. Als ik kijk naar dat veranderde consump-
tiegedrag en naar alle forse bezuinigingen die er 

nog aankomen, dan is dit een onderwerp dat de 
komende jaren in elk dorp gaat spelen.’

Extra taken, minder budget
De allergrootste uitdaging voor de gemeente 
Kaag en Braassem ziet Schoonderwoerd in de 
drie decentralisaties, kortweg 3D’s genaamd. Het 
zijn taken die de Rijksoverheid nu uitvoert, maar 
straks tot het takenpakket van de gemeenten 
behoren. De eerste decentralisatie gaat over men-

sen met een af-
stand tot de ar-
beidsmarkt. De 
ondersteuning 
en begeleiding 
van mensen in 

de sociale werkvoorziening, jonggehandicapten 
die ondersteuning nodig hebben en mensen in 
de bijstand wordt een gemeentelijke taak. De 
tweede decentralisatie is Jeugdzorg. Gemeenten 
krijgen de volledige verantwoordelijkheid over 
het aanbod aan ondersteuning voor gezinnen 
en kinderen in de problemen. Van opvoedonder-
steuning tot justitiële jeugdinrichtingen, detentie, 
gedwongen opnamen en alles wat daartussen zit. 
Bij de derde decentralisatie wordt een deel van 
de taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten (AWBZ) overgeheveld naar gemeenten. 
Kort door de bocht: het hele vraagstuk van bege-
leiding van onder meer geestelijk gehandicapten, 
autistische kinderen en mensen die dementeren 

wordt een gemeentelijke taak. ‘En al deze nieuwe 
taken mag de gemeente uitvoeren voor soms de 
helft van het budget dat Den Haag eraan uitgeeft’, 
legt Schoonderwoerd uit. ‘Deze nieuwe taken 
vormen in de toekomst dan ook zo’n 60 procent 
van de gemeentelijke begroting. Dat is een aard-
verschuiving en het betekent dat de rol en de ver-
antwoordelijkheid van gemeenten enorm gaan 
veranderen.’

Gemeente dichtbij
Volgens Schoonderwoerd maken al deze uitda-
gingen dat de gemeente niet alle taken op de hui-
dige manier kan blijven uitvoeren. ‘De gemeente 
heeft haar inwoners straks hard nodig om de 
kwetsbare doelgroepen te ondersteunen en voor-
zieningen in stand te houden. Daarvoor is ver-
trouwen in elkaar nodig. In plaats daarvan raken 
overheden en inwoners steeds meer van elkaar 
vervreemd. Dat legt een bommetje onder onze 
samenleving. Vandaar dat wij met PRO – op basis 
van de geschetste uitdagingen – een ultieme po-
ging willen doen om die gemeente en die betrok-
ken inwoners bij elkaar te brengen. Een gemeente 
creëren die geen beleidsbepaler en financier is, 
maar partner van de inwoners. Een samenleving 
dus waarin gemeente en inwoners samen zoeken 
naar oplossingen.’ 

Naam: Floris Schoonderwoerd
Geboortedatum: 05-06-1978
Geboorteplaats: Rijpwetering
Woonplaats: Oud Ade
Burgelijke stand: getrouwd met Miriam, vader van Dex en Bram
Raadslid sinds: 2002
Wethouder sinds: 2009

‘Dorpshuizen hangen steeds vaker
aan het subsidie-infuus.’

Eerlijk Eerlijk



Ondernemers 
in Kaag en 
Braassem
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‘Ondenkbaar een dorp 
met 4200 inwoners zonder 
supermarkt’

Stefan Blom van MCD Supermarkten uit Leimuiden pakte zijn kans: 

Ondernemerschap is kansen pakken. Stefan Blom, bedrijfsleider van MCD Supermarkt in Leimui-

den deed het toen een onschuldig bericht op Facebook leidde tot een storm aan reacties. Hij 

kaartte het verbod op de zondagopenstelling aan bij de gemeente en twee maanden later was 

het verbod op de zondagopenstelling opgeheven.

Ook andere ondernemers zagen kansen en pak-

ten ze. Het gevolg? Kaag en Braassem kent talloze 

creatieve, originele, en slimme ondernemers. 

In 2012 stemde de gemeenteraad van Kaag en 
Braassem na een wekenlange discussie in met 
een voorstel om de winkels op zondag open te 
laten gaan tijdens de zomermaanden. Elke zon-
dag open ging de gemeenteraad echter nog een 
stap te ver. 

Koopkracht
Zo kwam het dat Stefan Blom in september, na de 
zomer, de deuren van zijn MCD supermarkt weer 
moest sluiten op de zondagen. ‘Een domper, 
want onze supermarkt draait op het moment ne-
gatief in Leimuiden en zonder die zondagopen-

stelling zie ik nog meer koopkracht wegvloeien 
richting de dorpen om ons heen.’
Om eens te peilen wat de inwoners van Leimui-
den eigenlijk van het verbod op de zondagopen-
stelling vonden, plaatse Blom op zondag een 
bericht op Facebook. ‘Een redelijk onschuldig be-

richt met de vraag of mensen wilde reageren als zij vonden 
dat MCD op zondag open mocht zijn. Binnen anderhalf uur 
kwamen er zoveel reacties binnen, dat ik dacht: hier moet ik 
wel iets mee gaan doen.’ 

Politiek
Het bericht op Facebook verspreidde zich zó snel, dat een 
dag later de media al belden. Vanaf dat moment kon de poli-
tiek niet achterblijven: snel werd een motie in de gemeente-
raad ingediend en onder grote druk stemde een overgrote 
meerderheid van de raad in met het opheffen van het verbod 
op de zondagopenstelling. 

Begin december gingen de supermarkten in Kaag en Braas-
sem daarom weer open. Stefan Blom ziet de omzet van de 
MCD Supermarkt in Leimuiden sindsdien flink groeien. ‘En de 
reacties zijn erg positief. Het zou ook ondenkbaar zijn: een 
dorp met 4200 inwoners zonder supermarkt.’ 

Ondernemers Ondernemers

Ondernemend PRO Kaag en Braassem

‘Ondernemers zijn 
van onschatbare 
waarde voor de ge-
meente’ vindt Wil-
lem Weijers, num-
mer veertien op de 
kieslijst van PRO 
Kaag en Braassem. 
‘Ze zorgen voor 
werkgelegenheid, 
sociale samenhang, 
reuring en tonen op 
veel terreinen al ja-
renlang hun maat-
schappelijke betrokkenheid. Ondernemerschap 
stimuleren is dan ook het uitgangspunt voor PRO.’

Opposuits
Opposuits van de ondernemers Jelle van der Zwet, Jasper Castelein 
en Guus Bakker (nummer 19 op de kieslijst van PRO) heeft in nog 
geen twee jaar tijd de wereld verovert met hun hilarische herenpak-
ken met bizarre designs.  www.opposuits.nl

Joyce Pouw fotografie
Haar liefde voor fotografie is alom bekend. Joyce Pouw wordt dan 
ook niet alleen gerespecteerd om haar uitstekende portret- en stu-
diofotografie, maar ook om haar workshops waarin ze menig ama-
teurfotograaf de liefde voor het vak bijbrengt.  
www.joycepouwfotografie.nl. 

Bas de Betekenaar
Bas Bakker, beter bekend als de Betekenaar, maakt ‘visual recordings’: 
verslagen van bijeenkomsten waarin beeld en woorden worden ge-
combineerd. Zijn vaardige tekeningen zijn inmiddels een begrip in 
het bedrijfsleven. www.debetekenaar.nl 
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Cultuur Kandidaten

‘Bilderdam 
 is de oase van de Randstad’

Kunstenares Ada Gons Goosen:

Ada Gons Goosen woont al sinds 1968 in Bil-

derdam en heeft daar sinds 1986 een galerie 

en atelier. De kunstenares woont in een ka-

rakteristiek historisch pand uit 1630; woon-

huizen die later zijn omgebouwd tot een ga-

lerie. Ze woont vlakbij de brug, ook wel het 

centrum van Bilderdam genoemd.

PRO Kaag en Braassem neemt op 19 maart voor de eerste keer deel aan 

de gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente. Dat betekent dat veel 

nieuwe gezichten zich willen en zullen inzetten om namens PRO de mis-

sie en visie van deze politieke vereniging te verwezenlijken. De veertien 

kandidaten die de lijst van PRO aanvoeren, stellen zich voor.

Wat vind je het mooiste aan Bilderdam?
‘De ligging is ideaal. Het is een mooie landelijke omgeving waar de rivier 
de Drecht langs stroomt. Als het in de winter koud wordt, hebben wij vol-
doende mogelijkheden om te schaatsen, denk maar aan de Drecht, Geer-
plas en het Wijde Gat. Ik woon hier graag omdat hier veel ruimte is, zowel 
letterlijk als figuurlijk. In Bilderdam woon je op een positieve manier op 
afstand van de wereld, maar tegelijkertijd ook weer lekker centraal. Je zit 
zó in bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Bilderdam is de 
oase van de Randstad.’

Wat kan er verbeterd worden?
‘Wonen in deze oase heeft veel voordelen, maar een nadeel is dat we met 
voorzieningen achterlopen. Onlangs lag heel Bilderdam open omdat er 
nieuwe elektriciteitskabels neergelegd werden. De oude kabels stamden 
uit 1956. Bij de werkzaamheden ontstond een unieke situatie in Bilder-
dam: er stonden maar liefst vier stoplichten. Er is niet voor gekozen om 
ook direct glasvezel neer te leggen in Bilderdam. De reden hiervoor is on-
bekend en de inwoners moesten dit vernemen via een artikel in de krant. 
Toevallig is kortgeleden de internetsnelheid omlaag gebracht naar 8 MB. 
Dit is erg traag en daar hebben wij last van.’ 

Schaatsende nijlpaarden gezocht!
In Bilderdam, voor het huis van Gons Goosen, stond een 
kunstwerk van twee schaatsende nijlpaarden. Een half jaar 
geleden is dit bronzen beeld gestolen. De inwoners van 
Bilderdam hebben hierop een handtekeningenactie gehou-
den. De handtekeningen worden aangeboden aan de ge-
meente met de vraag om een nieuw, vervangend kunstwerk 
in Bilderdam te plaatsen.

Wie
zijn PRO Kaag en Braassem?

1 Floris Schoonderwoerd (35), wethouder uit Oud Ade  ‘Als wethouder in deze 
gemeente heb ik de afgelopen vijf jaar ongelofelijk veel werk mogen verzetten op 
het gebied van welzijn. Ik zou dit werk graag voortzetten, want er komen ontzet-
tend grote uitdagingen af op onze gemeente. Ik hoop dat ik dat met PRO kan doen 

in een nieuw college na de verkiezingen, want het enthousiasme en de energie bij PRO geven 
mij vertrouwen dat wij alle uitdagingen in de toekomst aankunnen.’ 

3 Hans Klink (33), accountmanager bij KPN uit Roelofarendsveen  ‘Ik heb altijd 
een mening. Dat is wel eens lastig als het gaat over Kaag en Braassem. Míjn ge-
meente, waar ik over lees en hoor en waar ik zelf onderdeel van ben. Maar welke 
besluiten er precies op dat gemeentehuis werden genomen? Ik wist het niet en ik 

vind ‘de gemeente’ niet erg toegankelijk. De kloof tussen gemeente en inwoners groeit, maar 
móet kleiner worden. Dat is dan ook mijn grootste drijfveer: laten we ‘de gemeente’ en haar 
besluitvormingsprocessen moderniseren zodat Kaag en Braassem gebruikmaakt van al die 
kennis en kunde onder inwoners.’

2 Esther Draijer (44), voormalig manager geestelijke gezondheidszorg uit 
Hoogmade  ‘Tijdens mijn werk in de geestelijke gezondheidszorg zag ik dat de 
gemeente straks verantwoordelijk is voor hele nieuwe taken op het gebied van 
werk en inkomen en zorg. Vanuit het werkveld in de zorg is een hele negatieve 

houding richting gemeenten. Als gemeenteraadslid wil ik me inzetten om daar verandering 
te brengen, zodat de meest kwetsbaren in de samenleving niet de dupe worden. Dat kan al-
leen in goede samenwerking met de burgers/mantelzorgers en organisaties en instellingen. 

4 Ilse van der Poel (34), persvoorlichter uit Roelofarendsveen  ‘De afgelopen 
vijf jaar ben ik raadslid geweest in deze gemeente. Met heel veel genoegen, maar 
ook frustraties. Zowel binnen als buiten de raadszaal heb ik mij vaak hardop afge-
vraagd wat de rol van de gemeente en haar vertegenwoordigers (de gemeente-

raad) in de gemeenschap is. Daaruit is uiteindelijk een visie ontstaan die ik toejuich! De visie 
van PRO Kaag en Braassem geeft antwoord op heel veel uitdagingen waar onze gemeente 
mee te maken krijgt. Ik hoop mijn energie dan ook nóg vier jaar te mogen inzetten voor deze 
gemeente, zodat de visie van PRO gestalte kan krijgen.’ 

Foto: Miep Maarse
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6 Ingrid Straathof (25), communicatieadviseur bij de gemeente Uithoorn uit 
Leimuiden  ‘In mijn werk bij de gemeente Uithoorn zie en hoor ik veel van de 
problemen waar ook de gemeente Kaag en Braassem mee te maken krijgt. Ik merk 
ook dat veel bestuurders niet goed weten hoe zij moeten anticiperen op deze 

uitdagingen. De visie van PRO geeft een heldere analyse van de problemen en heeft antwoor-
den op de gestelde uitdagingen. Ik beweer niet dat PRO hét antwoord heeft op alles, maar ik 
heb het vertrouwen gekregen dat PRO samen met de inwoners heel veel kan bereiken.’

8 Thea Wesselman (63), voormalig projectleider bij Amstelring uit Roelofa-
rendsveen  ‘Ik werd geraakt door de visie van PRO waarin eigentijdse politiek, 
positief denken, kansen pakken, verbinden, faciliteren, meedenken en meepraten 
centraal staan. Te vaak heb ik, ook in mijn werk, gezien dat nuttige en waardevolle 

bijdragen van kundige mensen niet werden gehoord. Dat kan en mag niet. PRO geeft de ge-
meente terug aan zijn burgers en maakt dat die worden gehoord en gezien. En dat op basis 
van een eerlijk verhaal, zonder loze beloftes.’

10 Koen Mollers (36), docent economie en teamleider voortgezet onder-
wijs uit Leimuiden  ‘Als docent en teamleider vind ik het een uitdaging 
om kinderen in hun kracht te zetten. Om het optimale eruit te halen. Dat 
herken ik in PRO. De afstand tussen gemeente en inwoners is groot, terwijl 

juist de inwoners zoveel kennis en kunde in huis hebben. Laten we die inwoners dus eens in 
hun kracht zetten en de gemeente daardoor sterker maken! Dat zal niet in een keer lukken en 
gaat met vallen en opstaan. Net als bij kinderen, maar het is wel nodig.’ 

5 Laura van Klink (51), regiomanager Kamer van Koophandel uit Oude Wete-
ring  ‘Politiek interesseert me, politiek intrigeert me en politiek irriteert me in 
toenemende mate. Het gaat steeds vaker om dogmatische en elitaire partijpoli-
tiek waar het middel tot doel wordt verheven. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel 

mensen zich afwenden van de politiek. Als we inspraak van inwoners aan het begin van het 
besluitvormingsproces kunnen organiseren, ontstaan er oplossingen die creatief en vernieu-
wend zijn én die draagvlak hebben.’ 

7 Ruud van der Star (32), projectleider Katwijkse Bouw Maatschappij uit Rijp-
wetering  ‘Lean is sleutelwoord in mijn werk. Steeds opnieuw ben ik bezig om 
bedrijfsprocessen in de bouw en voor mijn werkgever te optimaliseren. Dat mis 
ik bij gemeenten. De overheid, en daarmee ook de gemeente als eerste overheid, 

heeft moeite om de veranderende maatschappij bij te benen. Toch is het nodig, want de kloof 
tussen inwoners en overheid groeit. PRO heeft vernieuwing van de gemeente tot missie ver-
heven en vanuit mijn kennis en expertise wil ik daar een bijdrage aan leveren.’

9 Dennis van Klink (35), politieagent uit Oude Wetering  ‘PRO Kaag en Braassem 
zet zichzelf niet vast in ideologische verkiezingsprogramma’s, maar heeft een hel-
dere visie op de toekomst van de gemeente. Op basis van die visie gaat de partij 
in dialoog met de inwoners, in plaats van in discussie. Alleen op die manier kan 

optimaal gebruik worden gemaakt van alle kennis en expertise in onze gemeente. Dat is wat 
mij zo aanspreekt. En ik wil helpen om die dialoog op gang te brengen!’ 

11 Piet van Veen (61), horecamanager bij La Place uit Roelofarendsveen  
‘De afgelopen vijftien jaar ben ik raadslid geweest in Alkemade en later in 
Kaag en Braassem. Ik heb daar alle beleidsterreinen gedaan: van Ruimte-
lijke Ordening tot Financiën tot Welzijn. En ik durf te zeggen dat ik dankzij 

mijn kennis vaak een verschil heb kunnen maken. Nu is het tijd voor verandering en ik denk 
en hoop dat PRO die verandering tot stand kan brengen. Met mijn achtergrond in de gemeen-
tepolitiek kan ik daar een waardevolle bijdrage aan leveren.’

13 Evert Henrotte (52), verpleegkundige Veiligheidsregio Haaglanden 
uit Rijnsaterwoude  ‘Met PRO Kaag en Braassem staat een enthousiast 
team te trappelen om de uitdagingen aan te gaan die op onze gemeente 
afkomen. Ik ben raadslid geweest in Jacobswoude en Kaag en Braassem. 

Mijn kennis en kunde wil ik graag aanwenden om ook de toekomstige gemeente vorm te 
geven. Want dat we in gemeenteland op een kruispunt staan, staat voor mij vast. PRO heeft 
een visie op de toekomstige gemeente en ik werk er graag aan mee om die vorm te geven.’ 

12 Glenn van Rijn (27), IT-consultant bij Centric uit Oud Ade  ‘Ik heb ruim 
twintig jaar in Hoogmade gewoond en woon nu in Oud Ade. In beide dor-
pen is er enorme betrokkenheid bij het dorp en weinig enthousiasme als 
het gaat over de gemeente. In Hoogmade maakt iedereen zich druk over 

de woningmarkt die op slot zit waardoor de jeugd weg trekt. In Oud Ade is de opgebroken 
Leidseweg onderwerp van gesprek. Iedereen heeft er een mening over, maar zelden stapt 
iemand het gemeentehuis in om er iets aan te doen. Ik wil mijn steentje bijdragen om de 
gemeente en de inwoners dichter bij elkaar te brengen.’

14 Willem Weijers (57), directeur van verkeerschool Weijers uit Leimui-
den  ‘Leimuiden is de op een na grootste kern in Kaag en Braassem. En 
toch leeft er in het dorp het gevoel dat Leimuiden volledig wordt onder-
gesneeuwd door Roelofarendsveen. De waarheid ligt iets genuanceerder, 

maar dat gevoel onder Leimuidenaars, daar moeten we wel iets mee. Met PRO wil ik me inzet-
ten om daar iets aan te doen. De missie om de gemeentepolitiek te vernieuwen en moderni-
seren juich ik juist daarom van harte toe. Dus stem Leimuiden, stem Willem Weijers!’

De veertien kandidaten 
die de lijst van 

PRO aanvoeren, 
stellen zich voor.

Hoe komt de kandidatenlijst tot stand?

PRO Kaag en Braassem heeft er bij de oprichting van de vereniging voor gekozen 
om het samenstellen van de kandidatenlijst over te laten aan een onafhankelijke 
kandidatencommissie. Kandidaat-raadsleden konden, op basis van een brief en 
een gesprek, ‘solliciteren’ naar een plek op de lijst. In totaal kwamen veertien re-
acties binnen bij de commissie van kandidaten die de hoogst mogelijke plek op 
de lijst wilden. Een immens karwei dus voor de commissie om op basis van kennis, 
ervaring, geografie, demografie en geslacht een evenwichtige lijst te presenteren. 
Voorzitter Ronald Gerritsen: ‘De kwaliteit van de kandidaten verraste ons in posi-
tieve zin en wij waren zeer content met de hoeveelheid energie en ideeën die alle 
kandidaat-raadsleden samen hebben. Als ze dit vast kunnen houden, kan PRO Kaag 
en Braassem heel veel moois bereiken in deze gemeente.’ 
De kandidatencommissie (bestaande uit Ronald Gerritsen, Rob van der Hoorn, Ivor 
Bergsma en Pim de Vrind) heeft hun kandidatenlijst voorgelegd aan het bestuur. 
Het bestuur heeft vervolgens de Algemene Ledenvergadering een definitief besluit 
laten nemen. De ledenvergadering stemde op 25 januari zonder wijzigingen in met 
de lijstvolgorde van de kandidatencommissie. 

Naast de eerste veertien kandidaten 
die gesolliciteerd hebben naar de 
hoogste mogelijke plekken op de kan-
didatenlijst, heeft PRO talloze leden 
die de ogen en oren van de partij vor-
men. Zij zijn de lijstduwers waarmee 
we de verkiezingen in gaan. 

Op naar 19 maart, want iedereen is 
PRO Kaag en Braassem. Jij toch ook?

15. Thijs Brambach uit Leimuiden
16. Mandy van Veen uit Oude Wetering
17. Richard Bakker uit Hoogmade
18. Mitchell Bakker uit Rijpwetering
19. Guus Bakker uit Oude Wetering
20. Arjen Bakker uit Roelofarendsveen
21. Ramon Borst uit Rijpwetering
22. Cor Akerboom uit Roelofarendsveen
23. Milan Corba uit Oude Wetering
24. Bob Hoogenboom uit Roelofarendsveen

25. André Vrolijk uit Woubrugge
26. Idi van der Meer uit Roelofarendsveen
27. Tanja van Klink uit Oude Wetering
28. Dick Heemskerk uit Oud Ade
29. Ron van der Lem uit Roelofarendsveen
30. Pim de Vrind uit Oude Wetering
31. Rick van Seggelen uit Rijpwetering
32. Elize Kerkvliet uit Oude Wetering
33. Hans Boer uit Woubrugge

Kandidaten Kandidaten
Foto’s: Joyce Pouw

, Brigit van der M
eijs en Hettie Staats
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Kaag	  en	  Braassem	  in	  cijfers	  
	  
We	  zijn	  dol	  op	  onze	  gemeente.	  Maar	  wat	  weten	  we	  er	  eigenlijk	  van?	  Op	  deze	  pagina	  vind	  
je	  interessante	  en	  verrassende	  feitjes	  over	  Kaag	  en	  Braassem.	  	  

De	  gemeente	  Kaag	  en	  Braassem	  staat	  bekend	  om	  de	  polders,	  plassen	  en	  natuurlijk	  het	  
Braassemermeer.	  Toch	  bestaat	  de	  gemeente	  slechts	  voor	  12	  procent	  uit	  water.	  De	  overige	  
88	  procent	  van	  de	  totale	  oppervlakte	  van	  72,28	  km²	  is	  land.	  	  

Op	  1	  november	  2013	  stond	  de	  teller	  op	  25.745	  inwoners	  binnen	  de	  gemeente.	  Deze	  zijn	  als	  
volgt	  verdeeld	  over	  de	  dorpskernen:	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Een	  huishouden	  in	  Kaag	  en	  Braassem	  bestaat	  uit	  gemiddeld	  2,5	  personen.	  In	  totaal	  zijn	  er	  
3200	  eenpersoonshuishoudens.	  Dit	  zijn	  er	  400	  meer	  dan	  in	  2012.	  

Kaag	  en	  Braassem	  in	  cijfers	  
	  
We	  zijn	  dol	  op	  onze	  gemeente.	  Maar	  wat	  weten	  we	  er	  eigenlijk	  van?	  Op	  deze	  pagina	  vind	  
je	  interessante	  en	  verrassende	  feitjes	  over	  Kaag	  en	  Braassem.	  	  

De	  gemeente	  Kaag	  en	  Braassem	  staat	  bekend	  om	  de	  polders,	  plassen	  en	  natuurlijk	  het	  
Braassemermeer.	  Toch	  bestaat	  de	  gemeente	  slechts	  voor	  12	  procent	  uit	  water.	  De	  overige	  
88	  procent	  van	  de	  totale	  oppervlakte	  van	  72,28	  km²	  is	  land.	  	  

Op	  1	  november	  2013	  stond	  de	  teller	  op	  25.745	  inwoners	  binnen	  de	  gemeente.	  Deze	  zijn	  als	  
volgt	  verdeeld	  over	  de	  dorpskernen:	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Een	  huishouden	  in	  Kaag	  en	  Braassem	  bestaat	  uit	  gemiddeld	  2,5	  personen.	  In	  totaal	  zijn	  er	  
3200	  eenpersoonshuishoudens.	  Dit	  zijn	  er	  400	  meer	  dan	  in	  2012.	  

Kaag	  en	  Braassem	  in	  cijfers	  
	  
We	  zijn	  dol	  op	  onze	  gemeente.	  Maar	  wat	  weten	  we	  er	  eigenlijk	  van?	  Op	  deze	  pagina	  vind	  
je	  interessante	  en	  verrassende	  feitjes	  over	  Kaag	  en	  Braassem.	  	  

De	  gemeente	  Kaag	  en	  Braassem	  staat	  bekend	  om	  de	  polders,	  plassen	  en	  natuurlijk	  het	  
Braassemermeer.	  Toch	  bestaat	  de	  gemeente	  slechts	  voor	  12	  procent	  uit	  water.	  De	  overige	  
88	  procent	  van	  de	  totale	  oppervlakte	  van	  72,28	  km²	  is	  land.	  	  

Op	  1	  november	  2013	  stond	  de	  teller	  op	  25.745	  inwoners	  binnen	  de	  gemeente.	  Deze	  zijn	  als	  
volgt	  verdeeld	  over	  de	  dorpskernen:	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Een	  huishouden	  in	  Kaag	  en	  Braassem	  bestaat	  uit	  gemiddeld	  2,5	  personen.	  In	  totaal	  zijn	  er	  
3200	  eenpersoonshuishoudens.	  Dit	  zijn	  er	  400	  meer	  dan	  in	  2012.	  

We zijn dol op onze gemeente. Maar wat weten we er eigenlijk van? 

Op deze pagina vind je interessante en verrassende feitjes over Kaag en Braassem. 

Land en water:
De gemeente Kaag en Braassem staat bekend om de polders, plassen en 
natuurlijk het Braassemermeer. Toch bestaat de gemeente slechts voor 12 
procent uit water. De overige 88 procent van de totale oppervlakte van 72,28 
km² is land. 

Op 1 november 2013 stond de teller op 25.745 inwoners binnen de gemeen-
te. Deze zijn als volgt verdeeld over de dorpskernen: 
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Leeftijdsopbouw:

Huishoudens:
Een huishouden in Kaag en Braassem bestaat uit gemiddeld 2,5 
personen. In totaal zijn er 3200 eenpersoonshuishoudens. Dit zijn 
er 400 meer dan in 2012.

Levensverwachting:
Vrouwen in onze gemeente leven naar schatting gemiddeld 4 jaar 
langer dan de gemiddelde vrouw in Nederland. De levensverwach-
ting van vrouwen in onze gemeente ligt op 86,6 jaar. Voor de man-
nen in Kaag en Braassem is dit 80,1 jaar. Dat is 1,3 jaar langer dan 
het landelijk gemiddelde. 

Begroting:
De omvang van de totale gemeentebegroting 2014 is 63.000.000 
euro.

Werk en opleiding:
In Kaag en Braassem is 27 procent van de inwoners laag opgeleid, 
49 procent middelbaar opgeleid en 24 procent hoog opgeleid. 
 
Aanrecht:
Van de beroepsbevolking in de gemeente werkt 84 procent van de 
mannen. Dat is 3 procent meer dan het gemiddelde in de regio Hol-
land Rijnland. Bij de vrouwen ligt de arbeidsparticipatie op 59 pro-
cent (in de regio Holland Rijnland is dat 65 procent). 

4700 lantaarnpalen
705.000 m³ asfalt
630.000 m³ bestrating 
50 km beschoeiing
10500 bomen
77 houten bruggen
165 betonnen bruggen
10 beweegbare bruggen
238 km riool 
14.000 straatkolken 
28 gemalen 
73 km secundaire watergangen 
400 km beplanting 
2700 are gras/gazon
100 speellocaties
500 speeltoestellen

Zorg voor terminale 
patiënten in 
Hospice Amandi 

Liefdevol initiatief van inwoners:

Voor mensen met een onge-

neeslijke ziekte is het bijzon-

der waardevol om de laatste 

levensdagen in de eigen ver-

trouwde omgeving door te 

brengen. Voor familieleden 

brengt dit vaak een enorme 

zorg met zich mee. De Vrijwilli-

gers Palliatieve Terminale Zorg 

(VPTZ) kan hen ontlasten en 

ondersteunen. Maar wat als het 

ondanks deze ondersteuning 

niet haalbaar om thuis voor je 

naasten te blijven zorgen?

Dan kan een hospice een vervangend onderko-
men bieden aan mensen in een terminale levens-
fase. In een hospice wordt in principe dezelfde 
zorg geboden als iemand thuis zou krijgen, maar 
er zijn meer helpende handen van vrijwilligers 
die terminale patiënten en hun naasten onder-
steunen.

Haalbaarheid
In de regio zijn in theorie voldoende voorzie-
ningen beschikbaar voor terminale patiënten 
uit onze gemeente, bijvoorbeeld in het hospice 
in Leiden. Maar de afstand Leiden-thuis vormt 
soms een te grote drempel om ook daadwerkelijk 
van dit hospice gebruik te maken. Dit was twee 
jaar geleden voor VPTZ reden om te laten onder-
zoeken of een hospice in de eigen gemeente te 
realiseren was. Na een haalbaarheidsonderzoek 
met positieve uitkomst, is begin 2013 een hos-
picegroep opgericht om de plannen verder te 
ontwikkelen. Huisarts Wim Sleeuw is sindsdien 
voorzitter. ´Bij de realisatie van een dergelijke 
voorziening komt enorm veel kijken. Neem bij-
voorbeeld een onderkomen. Momenteel zijn we 
in onderhandeling met de gemeente over een 
mogelijke locatie. Gedacht wordt aan Nieuwe 
Wetering, de locatie waar voorheen basisschool 

de Meerpaal was gevestigd. Aangezien deze lo-
catie te groot is om alleen een hospice te huis-
vesten, kijken we in samenwerking met de ge-
meente en de Dorpsraad Nieuwe Wetering of een 
combinatie met een multifunctionele ruimte en 
een aantal starters- en aanleunwoningen haal-
baar is. Zo ontstaat een project dat aan veel be-
hoeftes in het dorp voldoet.’ 

Bijna Thuis Huis
Een naam is wel al bedacht: Hospice Amandi. Let-
terlijk betekent het “geschikt om geliefd te wor-
den”. ‘We willen ermee uitdragen dat we liefdevol 
met de toekomstige bewoners om willen gaan’, 
licht Sleeuw toe. ‘Langzamerhand nemen de 
plannen concretere vormen aan, maar er is nog 
een lange weg te gaan. Het slagen van Hospice 
Amandi valt of staat met vrijwilligers. Naast de 
zorgvrijwilligers zijn bijvoorbeeld ook koks nodig, 
evenals mensen voor het tuinonderhoud, et cete-
ra. Doordat het geen betaalde vorm van zorgver-
lening betreft, zijn we voor de realisatie van het 
Amandihuis afhankelijk van giften, donaties en 
fondsen. Het vinden van investeerders is dus een 
volgende omvangrijke klus. Alleen op die manier 
kunnen we de eigen bijdrage van de patiënten zo 
laag mogelijk houden.’ 

  

Prachtig initiatief
PRO Kaag en Braassem vindt initiatieven die ontstaan vanuit de samenleving mooi en het ondersteunen 
meer dan waard. ‘Inwoners weten als geen ander waar behoefte aan is in de gemeenschap’, zegt Esther Dra-
ijer (nummer twee op de kieslijst van PRO Kaag en Braassem). ‘De totstandkoming van het Amandihuis is zo’n 
voorbeeld. Er is een behoefte, de samenleving pakt het op en de gemeente is ondersteunend in de totstand-
koming. Die betrokkenheid van inwoners gaan we in de toekomst nog vaak nodig hebben.’

Facts Hospice
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Hospicegroep

Foto: Hettie Staats

Kaag en Braassem in cijfers

We maken er elke dag gebruik van, fietsen er langs of overheen en 
vinden het vanzelfsprekend dat ze er zijn. Zomaar wat cijfers van 
belangrijke voorzieningen in onze gemeente:
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Recreatie als speerpunt  in Kaag en Braassem

Kaag en Braassem is een oase van rust, ruimte, water en groen én ligt vlakbij de monumentale 

binnenstad van Leiden. Ook de bollenvelden van onder meer Lisse en het strand en de duinen 

van kustgemeenten als Noordwijk liggen op een steenworp afstand. Kortom: Kaag en Braassem 

is een recreatieve parel in de drukke Randstad. Maar wel een onbekende parel. 

Daar moet verandering in komen. De gemeente heeft behoefte aan een 
nieuwe economische dynamiek nu de werkgelegenheid in de agrarische 
sector, die in onze gemeente de boventoon voert, fors terugloopt. Daar waar 
mogelijk moet de agrarische bestemming worden gekoesterd. Het groen-
blauwe karakter van weilanden en water bepaalt immers voor een groot deel 
de kwaliteit van het landschap. Om die kwaliteit te kunnen waarborgen is 
meer economische dynamiek van belang. 

Recreatie stimuleren
Recreatie stimuleren als nieuwe opkomende economie kan uitkomst bieden 
om enerzijds het groen-blauwe karakter van de gemeente veilig te stellen en 
anderzijds de groei van banen en ondernemerschap te stimuleren. PRO wil 
daarom de schoonheid en veelzijdigheid van onze gemeente en het creatief 
ondernemerschap bij elkaar brengen. Dan wordt het totaalconcept ‘Kaag en 
Braassem’ meer dan de som der delen en gaan economie en ecologie hand 
in hand.

Gezellig druk, maar niet massaal
Ronald Gerritsen, voorzitter van de stichting Kaag en Braassem Promotie, 
houdt zich al langer met die gedachte bezig. De stichting voert het recre-
atiebeleid van de gemeente uit. Samen met zijn team bouwt Gerritsen aan 
het merk ‘Kaag en Braassem’ door ons mooie gebied te promoten. Het doel? 

Meer mensen naar de gemeente trekken die hier recreëren, verblijven en 
verpozen. ‘We willen dat het gezellig druk wordt, maar zeker niet massaal. 
Alleen dan kan dit veenweide- en plassengebied zijn authentieke karakter 
behouden.’ 

Evenementen
Volgens Gerritsen is het heel goed dat de gemeente recreatie heeft gekozen 
als speerpunt in de visie over de toekomst van de gemeente. Maar met een 
visie alleen groeit de recreatiebranche niet. ‘De komende jaren is het van be-
lang dat de gemeente in bestemmingsplannen bestaande recreatiebedrij-
ven toestaat uit te breiden en nieuwe recreatiebedrijven toestaat zich te ves-
tigen. Daarnaast is het noodzakelijk dat de gemeente de openbare ruimte 
netjes onderhoudt, zorgt voor een goede bewegwijzering en meewerkt aan 
het realiseren van routes voor wandelen, fietsen en varen. Ten slotte is het 
van belang dat in de gemeente jaarlijks een aantal aansprekende evenemen-
ten wordt georganiseerd.’ 

Als de gemeente die rol pakt, zijn ondernemers volgens Gerritsen bereid te 
investeren in hun bedrijven en groeit de werkgelegenheid. ‘Inzetten op groei 
van de recreatiebranche is ook aantrekkelijk voor de inwoners van Kaag en 
Braassem’, voegt hij toe. ‘Ook zij genieten immers van een goed onderhou-
den gebied, leuke evenementen en mooie fiets-, wandel- en vaarroutes.’ 

De Kaag
De Kaag is sinds 1952 dé zeilschool uit de Rand-
stad. Al meer dan 150.000 bezoekers uit alle wind-
streken kregen op deze zeilschool les in praktisch 
elke tak van watersport. Guido van Rijn en zijn 
vader Lex hebben ‘De Kaag’ op de kaart gezet bij 
menig watersportliefhebber in Nederland. 
www.dekaag.nl.

Kaag en Braassem kent al diverse vormen van recreatie. Van klein tot groot, van commercieel 
tot publiek. Allemaal dragen ze bij aan een aantrekkelijke gemeente waar het goed toeven is en 
genoeg te beleven valt. 

De Bult
Silke van der Meer, Manon Karstens en Mirjam 
Derkse vonden dat Nieuwe Wetering wel een 
positieve impuls kon gebruiken. Vanuit de Dorps-
raad Nieuwe Wetering namen zij het initiatief om 
de kale bult, grenzend aan de HSL, om te toveren 
tot een natuurbelevingstuin met onder meer een 
speelbos, een rustkuil en een picknickplaats. Het 
ontwerp is klaar, de financiën zijn hopelijk bin-
nenkort beschikbaar en eind 2014 moet de grote 
structuur van De Bult er liggen. 
www.facebook.com/natuurbelevingstuin.

Bob on Board
Bob Hoogenboom, beter bekend als Bob on 
Board, begon zijn bedrijf met een enkele rond-
vaartboot. Nu is hij, samen met zijn felrode vloot, 
in de hele regio bekend op het water. Hij bezorgt 
heel veel gezelschappen een onvergetelijke dag 
op het water. 
www.bobonboard.nl. 

Recreatie RecreatieFoto: Aad Hogenboom

Foto: De Kaag Watersport Foto: Paul Buskermolen Foto: Bob on Board

Foto: Aad Hogenboom
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De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) regelt dat mensen zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen en kunnen mee-
doen in de samenleving. Gemeenten zijn ver-
antwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 
en moeten zorgen dat mensen de zorg ont-
vangen die hiervoor nodig is. 

Bier met passie en pit
Echt Kaag en Braassem-bier, dus van hier!

Kaag en Braassemers staan bekend om hun onder-

nemingsdrift en gemeenschapszin. Twee tekenende 

voorbeelden zitten vanavond hier aan tafel met een 

wijnglas(!) in hun hand. Beide mannen tillen al on-

dernemend de biercultuur naar een hoger niveau 

met een Kaag & Braassemperspectief.

Het is verheugend om te melden dat er eindelijk in onze gemeente een eigen bier 
gebrouwen is dat tevens commercieel op de markt wordt gebracht. Een ’beetje van 
ons’-gevoel brengt dat teweeg. Geheel onverwachts geeft onze gastheer van van-
avond, Niels Hoogenboom, hier in etablissement ’t Veen Eten en Drinken in Roelofa-
rendsveen, meteen te kennen dat hij hier volgend jaar ook een eigen bier wil tappen. 

Diablo Fuego
Eerst richten we echter onze aandacht op de man naast hem aan tafel: Gerben Har-
teveld. Deze Veender is afgestudeerd in levensmiddelentechnologie en stond aan de 
basis van het product Vifit (biomild yoghurtvariant). Maar Hartevelds grootste passie 
is het brouwen van bier. Dat doet hij al veertien jaar. Als je zijn keuken thuis ziet bij 
het uitoefenen van zijn hobby, twijfel je of je bij een gezin aanwezig bent of dat je in 
een heuse brouwerij staat. ‘Het is passen en meten thuis’, geeft Harteveld grif toe. ‘Het 
is echter mijn ziel en zaligheid en geschiedt met uiterste hygiëne. Ik probeer ook van 
alles uit. Bier geeft zo veel mogelijkheden. Veel meer dan wijn. En dat wordt meer en 
meer onderkend.’  De Veense brouwer glimt al vanaf zijn binnenkomst van oor tot oor. 
De passie straalt er van af. ‘In mijn drang tot het creëren van iets nieuws en eigens liet 
ik me voor de Diablo Fuego inspireren door de Mexicaanse mole, waar ongekend veel 
specerijen in verwerkt zijn. Zo voegde ik onder andere cacao, kaneel en habanerape-
pers toe. Die pepers heb ik op de barbecue bereid, waardoor ze een specifieke rokerige 
smaak meekrijgen. Uiteindelijk was het resultaat een aromarijk bier met pit voor de 
koude wintermaanden.’

Duivels biertje met chocola en peper
Na zo veel dorstige woorden is het tijd voor lessende daden. Harteveld stalt een aantal 
flessen van zijn Diablo Fuego uit op tafel en opent eindelijk zijn geesteskind. We krij-
gen het geschonken in een wijnglas voor de ultieme smaak- en reukbeleving. De eer-
ste slokken openbaren een mild spicy winterbier, maar geloof het of niet: in de afdronk 
passeren ineens chocolade en een pepertje. Gelukkig niet te lang, want anders zou je 
dat weer moeten blussen met…

Binnenkort bij uw slijterij
Het Hillegomse ‘Klein Duimpje’ hielp Harteveld met het brouwen van maar liefst ze-
venhonderd liter van zijn vinding. Sinds begin 2014 ligt het nat op u te wachten in de 
schappen van o.a. de Leidse Bierwinkel en wellicht binnenkort bij uw slijterij. Bierspe-
cialist Hoogenboom zit zoals gezegd ook niet stil. Behalve dus werkend aan zijn ‘huis-
bier’ is hij sommelier in opleiding en organiseert hij regelmatig bierproeverijen. Zo ook 
een op 7 maart, waar de samenhang met (streek)kaas wordt getest.

Door: Ron van der Lem

Cultuur

Floris Schoonderwoerd: 
‘Als wethouder hecht ik enorm veel waarde aan de kennis en betrokkenheid van de Wmo-adviesraad. Zij zijn 
voor mij het belangrijkste adviesorgaan, en daar handel ik ook naar. Alle grote beleidswijzigingen konden we 
met een positief advies van de adviesraad voorleggen aan de gemeenteraad en het college. Dit laat perfect zien 
hoe effectief invloed aan de beginfase van een besluitvormingsproces is. De missie van PRO Kaag en Braassem 
vindt zijn oorsprong in dergelijke voorbeelden. We zouden deze werkwijze graag op veel meer gebieden willen 
toepassen.’
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‘Mensen met ver-
schillende achter-
gronden zorgen voor 
goede adviezen’ 

Fried Elstgeest, voorzitter van de Wmo-adviesraad: 

De Wmo-adviesraad startte 

in 2009 met het idee om de 

gemeente in zo’n zes verga-

deringen per jaar van advies 

te voorzien over de Wet maat-

schappelijke ondersteuning. 

Fried Elstgeest, voorzitter van-

af het allereerste uur, kan er nu 

hard om lachen. ‘Mijn vrouw 

roept wel eens dat ik beter een 

kamer in het gemeentehuis 

kan nemen.’

De naam Wmo-adviesraad doet allang geen 
recht meer aan de werkzaamheden van de raad. 
‘Met een team van vijftien mensen adviseren we 
de gemeente gevraagd en ongevraagd op alle 
punten van de maatschappelijke agenda. Dat 
is dus veel breder dan alleen de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning. Daar komen nu 
bijvoorbeeld ook de drie decentralisaties bij: de 
taken op het gebied van jeugd, zorg en werk en 
inkomen die de Rijksoverheid overhevelt naar de 
gemeenten.’

Kracht inwoners benutten
De Wmo-adviesraad is een uitmuntend voor-
beeld van hoe de gemeente kracht van inwoners 
benut. Elstgeest: ‘De adviesraad bestaat uit een 
mix van vijftien professionals, ervaringsdeskun-
digen en mantelzorgers uit Kaag en Braassem. 
Het zijn stuk voor stuk mensen die vanuit een 
bepaalde capaciteit, kunde, interesse en inzet 
betrokken zijn bij sociale vraagstukken binnen 
de gemeente. De inbreng van al die mensen 
met verschillende achtergronden leidt tot goede 
adviezen.’ 

De samenwerking met de gemeente is volgens 
Elstgeest vanaf het begin goed geweest. ‘De lijn-
tjes met de gemeente zijn kort. Dat blijkt onder 
andere uit het feit dat de wethouder en een be-
leidsmedewerker aansluiten bij vergaderingen. 
Wij vinden het dan ook heel belangrijk om in een 
vroeg stadium bij een onderwerp betrokken te 

worden. Een varend schip is immers moeilijk bij 
te sturen. Het is beter om aan het begin mede 
richting te geven. En natuurlijk worden niet al 
onze adviezen altijd voor 100 procent overge-
nomen, maar kijkend naar onze bijdrage, kan ik 
zien en merken dat de gemeente onze adviezen 
serieus neemt. Op dat punt ben ik dik tevreden 
met het resultaat van ons werk.’

Aansluiten bij lokale behoefte
Voor de toekomst ziet Elstgeest grote uitda-
gingen op de gemeente afkomen. Wmo-zaken 
en de gevolgen van de decentralisaties op het 
gebied van jeugdzorg, zorg en werk en inkomen 
bepalen straks voor ongeveer 60 procent de 
gemeentelijke begroting. ‘Daarmee wordt 
het sociale domein een van de belangrijkste 
onderwerpen in de gemeentepolitiek’, verklaart 
Elstgeest. ‘Maar dat schept ook kansen. Door 
verantwoordelijkheden bij de gemeente te leg-
gen, is er een kans om kleinschalige projecten 
op maat te realiseren die aansluiten bij de lokale 
behoefte. Het zou mooi zijn om bijvoorbeeld 
ook in de kleine kernen leefgemeenschappen te 
creëren, zodat zorg dicht bij de inwoners wordt 
georganiseerd. Op die manier is het mogelijk dat 
een echtpaar waarvan één persoon hulpbehoe-
vend is, toch bij elkaar kan blijven wonen. En dan 
bij voorkeur ook nog in het eigen dorp.’ 

Kracht

Foto: Joep Derksen, Writing4u

Foto’s: Eric van der Zwet



‘Kleine kernen worden  niet op slot gegooid’ 

In 2010-2011 stelde de gemeente Kaag en Braassem de maatschappe-
lijk ruimtelijke visie vast. ‘Een visie op de gemeente Kaag en Braassem in 
2025’, legt Van der Poel uit. ‘De visie geeft antwoord op zowel ruimtelijke 
vraagstukken als maatschappelijke ontwikkelingen. In deze visie wordt 
ook onderscheid gemaakt tussen de kernen in onze gemeente: groei- 
en groenkernen. Een onderscheid waar ik achteraf niet zo gelukkig mee 
ben. Deze onderverdeling zet voornamelijk de kleinere dorpen in een 
competitiestand, omdat de indruk wordt gewekt dat er niet meer ge-
bouwd mag worden. Dat is echter nooit de bedoeling geweest. Wat mij 
betreft stappen we dan ook af van dit onderscheid en hebben we het 
gewoon weer over onze dorpen of kernen.’

Leefbaarheid
In de grote kernen wordt het meeste ruimte geboden voor (grootscha-
lige) woningbouw. Omdat veel voorzieningen momenteel al samenge-
bracht zijn in deze kernen, versterken we door nieuwe woningbouw de 
positie van deze voorzieningen voor de toekomst. Dit wil niet zeggen 
dat in de kleine kernen geen ruimte meer is voor woningbouw. Integen-
deel! Ook hier kan en mag nog gebouwd worden, maar alleen als het 
een kwalitatieve uitbreiding van het woningaanbod is. ‘Dat wil zeggen 
dat woninguitbreiding een antwoord moet geven op ontwikkelingen 
als vergrijzing en ontgroening’, aldus Van der Poel. ‘In dat opzicht is het 
onderscheid tussen groei- en groenkernen dus hoogst ongelukkig. Het 
suggereert dat we de kleine kernen op slot gooien en dat is zeker niet 
de bedoeling. Het doel is juist om de leefbaarheid in elke kern te waar-
borgen.’

Doorstroom bevorderen
Hoe belangrijk zijn kwalitatieve uitbreidingen in de kleine kernen eigen-
lijk? De cijfers maken de noodzaak duidelijk. Bijna 95 procent van het 
woningaanbod in Kaag en Braassem bestaat uit eengezinswoningen. 
Een groot aantal van deze huizen wordt bewoond door een of twee se-

In Roelofarendsveen mag gebouwd worden, 

in de rest van de gemeente mag niets. Dat 

is simpel gezegd de gedachte die leeft bij 

veel inwoners in Kaag en Braassem. ‘Leef-

baarheid in elke kern is het uitgangspunt’, 

vindt Ilse van der Poel (nummer vier op de 

kandidatenlijst van PRO Kaag en Braassem).

Ze legt uit wat dat precies betekent voor de 

woningbouw in de verschillende dorpen.

nioren (70+). Dit aantal gaat komende jaren alleen maar groeien, want 
het aantal senioren verdubbelt in onze gemeente de komende tien jaar. 
Iedereen begrijpt dat dit consequenties heeft voor met name de jeugd. 
‘Jeugd en jonge gezinnen zoeken buiten de gemeentegrenzen naar ge-
schikte woonruimte’, aldus Van der Poel. ‘Dat is op termijn de doodsteek 
voor voorzieningen in een dorp. Scholen, sportclubs, verenigingen, 
maar ook winkels kunnen niet zonder jeugd en jongeren. Om de door-
stroom op de woningmarkt te bevorderen is het daarom noodzakelijk 
om te bouwen voor senioren en starters. Daar zet PRO Kaag en Braassem 
zich voor in.’ 

Bouwen in kleine kernen
Van der Poel: ‘Dat we de kleine kernen beslist niet op slot gooien, blijkt 
wel uit het feit dat gebouwd wordt in Rijpwetering. In het project Her-
togstaete worden 39 huurwoningen gebouwd. Voor De Kolk in Oud 
Ade zijn vergevorderde plannen voor koopwoningen door een lokaal 
bouwbedrijf en huur- en levensloopbestendige woningen door de 
woningbouwvereniging.’ De gemeente is geen aannemer en bouwt de 
woningen niet zelf. Hier ligt een taak voor projectontwikkelaars, woning-
bouwverenigingen of bijvoorbeeld een particulier initiatief. De gemeen-
te kan hierbij wel ondersteunen. Bijvoorbeeld door in te spelen op lokale 
vraag door verschillende partijen bij elkaar te brengen. De gemeente  

heeft bij de bouw van woningen uiteindelijk een doorslaggevende rol: 
zij bepaalt of de bouw binnen het bestemmingsplan past. De Provincie 
Zuid-Holland bepaalt echter de contouren waarbinnen de gemeente 
woningbouw kan toestaan. Nu heeft de provincie aangekondigd de re-
gels voor ‘bouwen in het groen’ strenger te maken. ‘Simpel gezegd be-
tekent het dat de huidige contour waarbinnen gebouwd mag worden, 
verdwijnt’, zegt Van der Poel. ‘Er komt een nieuwe contour voor terug 
die direct langs de huidige bebouwingsgrenzen loopt. Daarmee komen 
kleine stukjes groen waar nu nog bebouwingsmogelijkheden zijn, te 
vervallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Theo Bosmanlaan in Hoog-
made en het stuk achter het oude gemeentehuis in Rijnsaterwoude. Die 
stukjes groen zijn juist essentieel voor deze kleine kernen. Dáár kunnen 
we de kwalitatieve woninguitbreiding realiseren waar kleine kernen om 
zitten te springen.’

In een brief aan de provincie heeft PRO Kaag en Braassem laten weten 
dat het verleggen van de bebouwingscontouren een slecht idee is voor 
de leefbaarheid van kleine kernen. Daarnaast heeft PRO andere partijen 
opgeroepen om ook een bezwaar te schrijven richting de provincie. 
Hiermee wil PRO de provincie dwingen om ook oog te hebben voor 
kleine kernen in Kaag en Braassem.

Woongroep Quackenbosch

In Oud Ade zet een groep senioren zich al vanaf 2007 in voor een woon-
zorgproject binnen het dorp. Zij worden hierin gesteund door de dorps-
raad Oud Ade, de gemeente en de woningcorporatie. Deze groep inwo-
ners wil in de toekomst ook graag in het dorp blijven wonen. Bovendien 
kan met de vrijgekomen woningen de doorstroming in Oud Ade wor-
den bevorderd. Volgens het laatste nieuws bouwt woningcorporatie 
Alkemade Wonen een woonzorgcomplex met 12 appartementen in de 
sociale huursector en een gemeenschappelijke ruimte en tuin voor de 
Quackenbosch-groep. Het is de bedoeling dat de toekomstige bewo-
ners van Quackenbosch een zelfstandige huishouding voeren, maar 
hierbij wel op elkaar kunnen rekenen.

‘Het doel is om de
leefbaarheid in elke
kern te waarborgen.’

Wonen Wonen
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