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Inste[tringen verdwijnen, verkeer raast erlangs
HIEUWERTEHAA. DE bi.
bliotheek in het Dorps-
huis dreigt te verdwijnen
en ook de peuterspeel-
zaal is niet zeker van ziin
toekomst. En als klap op
de vuurpiil mag er
's avonds en's nachts
weer 13O worden ge-
scheurd over de A2. Wie
bekomrnert zich nog om
'Draai', zoals het dorpie
Hieuwer Ter Aa gemoede-
liik wordt genoemd.

OOUWE ANNE VERBHUGGE
Sneeurvstormen beuken in op het
dorpje. Enigszins verlaten, zo mid-
den in de weilanden. Een eenzame
fietser waagt zich buiten. Zelfs de
toren van het historische kerhie lijkt
te schuilen achter het schip van de
orthodoxe kerk. Weggedoken voor
het barre winterweer. Een boer op
een tractor haalt kuilgras binnen.
\-eilig opgesloten in zijn cabine.

Om de hoekbij de School met den
BiJbel zwaait de deur van het Dorps-
huis open. Dorpelingen zitten er een
bakkie te doen, kletsen met elkaar
en halen een boodschapje. Maar ook
de bieb, de peuterspeelzaal, en de
grnclub r.inden hier hun onderdak.

'Itt Kockesag*se
uets?t ze de
boel wel t€
m*fuF,F,F,s#{##s'

Het Dorpshuis is een bindende fac-
tor in het dorp. Maar staat onder
druk. Dinsdagavond besluit het be-
sruur van de peuterspeelzaal of De
Rakkertjes openblijft. Een verdere
kaalslag?

Beheerder Jan van SliSenhorst is
nietbang dat het Dorpshuis binnen-

kort de deuren moet sluiten, ,,In
2010 hebben we een vijfjarig con-
tract met de gemeente gesloten."
Maar langzaamaan worden-wel de
poten onder het geheel weggezaagd.
Leuk is anders, zeker omdat Het
Dorpshuis zichzelf terugverdient
met aile wijwillige inzet. Z,o sta ik er
ook in. Op papier heb ik een con-
tract van 12 uur per wee\ maar in
praktijk werk ik zoh 30 uur. Omdat
ik het leuk en belangrijk vind voor
het dorp."

Bij de aanwezigen in Het Dorps-
huis ligt het dorp.hen aan het hart.
Zovee| is duidelijk. Maar Van Slig-
tenhorst kijkt wel eens met afgunst
naar het buurdorp Kockengen
,,Daar weten ze de boel wel te mobi-
liseren als er iets speelt. Met protest
of ludieke acties. Hier is men meer
gelaten. Zovan: we zien wei hoe het
loopt."

Hugo ten Brink, inwoner van
Nieuwer ter Aa" herkent die gelaten-
heid van de dorpsbewoners. Ook bij

zichzelf.,,Ik ga liever op een con-
structieve manier de dialoog aan,
dan dat ik de straat op ga. Zo is de
cultuur hier.nu eenmaal. Desalniet-
temin ben ik zeer verontrust over de
huidige situatie. Met 3000 euro kan
de bieb en daarmee ook Het Dorps-
huis openblijven. Met heel'weinig
geld kan veel worden bereikt. Als
Stichtse Vecht een goed kleine ker-
nenbeleid wil'voeren - en dat wil de
gemeente - dan is het verplicht deze
enige voorziening in Nieuwer ter Aa

Boven: Be-
heerder Jan
van Sligten-
horst achter
de kassa van
't winkeltje in
Het Dorpshuis.

Links: het dorp
in de sneeuw.
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in stand te houden."
Over de sqelheidsverhoging op de

42 naar 130 kilometer is Ten Brinlr
uitgesproken:,,De rijksoverheic
pleegt contractbreuk Onder de dor.
pelingen barsten nu weer discussiet
los over uitzichtbelemmerende ge.
luidsschermen en fijnstof. En dal
hoeft helemaal niet als gewoor:
wordt vastgehouden aan de 100 ki'
lometer per uur."

Het verdriet van Nieuwer ter At
duurt - vooralsnog - voort.


