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Kaag en Braassem telt inmiddels elf
dorpen. Om te voorkomen dat belangen
van kleinere dorpen ondersneeuwen,
wil een groep Woubruggenaren een eigen
dorpsraad oprichten.

Eén r,an clc initiaticfnerrrers is Ben Beukenholclt (foto) Hij

u,as tot 2008 lid r,an de gerneenteraad van \\ioublugge rar]rerrs

Gerncentebelang en is voorzitter van de historische l'elenigirrg.

'\Iaar'', ben:'r,dnrkt hij, 'cle \Vorrbrugse Dorpsraacl kriigt geerr

politiek karakter err rnoet voot ietlerecn tuegankelijk zi|n.' Ztin

rnede-initiatiefnemers Corrie Kroes. Palrl r'an Blrul, Ervout

rran der Dnssen err ,Jan Veraart hebben clan ook wcer anc.lele

achtergronclen dan hij. Ben: '\\'re hebben gezien dat clorpsr:lcletr

er goecl in slagen om onderr'r,erpen vooï het voetliclrt te bren-

gen. Bitrncn onze gerneente zijn er a1 drie: in Nieuwe \!-etering.

Oucl Adc en Kaag. \\bubrugge is het eerstc clorp aan deze karrt

r.an de Braassern met een cigen raa,c].'

Net als cle anderc dorpsraden r'vil de rrieurve raatl plaatselijke

initiatieven ondelsteLtnen err r.ooral hct contact met het

gerncentel.restuur bevorderen olrt zahen :rangepakt te kriigerr.

Ben: 'De rlolpsrzracl heeft straks leclitstreeks trlegarig tot cle

r'r'etliouder'. Dzit hclpt orn otrdert'elpcn orrdel cle :rzrrtrlar:ltt tc

brcngen.' De geniccntelijke frisies hebben ervoor gezorgd dat c1c

af.st:rncl tot het bestrtur cle aÍgelopcn j:rren gloter is ger-cit'clen.

'Het is mindel genr:rkkeliik geworclerr olrl .iortt;lc1 te le3,=3err. tr1

r'v:rs hct maal orlclztt het bestrtul riu itl Ror'loÍirt'ettcLsvcerr zit.

Nog rrict zo lzrng gelcclen Iiacl \\brrllugge llog e'li êigelr ge-

meentelntis en \\'àr'eri c1e t'ethourlels ltekcurletr in het clorp err

cle nreestc :rmlrtenareti plaatsgeloien. Dtrt is een groot vcrschil.'

Dc andere dorpsraclen prtrten over :tllerlei uiteerrlopcnde oncler-

welpen. Bijvoorbeelcl over de organisatic r'art feestert cn e\re-

rrernenten, maar ook over :landaclrtspuntert voor cle politick,

nt",,r"no.ru'plalrncn en de aanleg en heriruichtirtg r-an \\-c€!en.

Een belangrijk onclerrverp in Niernr,c \Vetering is cle aanleg van

rte 3801iV hoogsptrnnirrgskabels. rnaar ook dc hoge snelheiclsliin.

Dergelijkc lictc ha,ngijzers spelert tm niet in \\roubrugge. '\"Iaar
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r'r,e hebben wel te maken met cle verbreding lan cle N207 en

met rfeuwbourvplannen', vertelt Ben' 'En in de nabije toekornst

met de vraag of er naast de Bateweg een tweecle ontsluitings-

neg moet komen. Denk ook aan de bezuinigingcn die op ons af

kornen. Die hebben ook gevolgen rtoor ons dorp''

llt: ! ïii.l.l'i'5i.1
Hij benadrukt clat het ook niet goed is om te rv:l'chten rnet

de oprichting varl een clorpsraad tot er sprake is van 'bran-

clencle kr,vesties,. ,Het is beter mr te beginncn en klaar te ziin

als gesprckspartner.' De gemeente is er blij tnee, weteu zc irt

\\'oubrtrgge. 'Ztj zieÏ, het nut iri r'an clorpsraden en stimuleert

de opriclrting.'

Op 23 januari houdt de dorpsraad-in-oprichting een eerste

bijeenkomst in café Die Twee aan de Bateweg 78 Dan geven

alle initiatiefnemers uitleg over hun plannen Ook wethouder Jan

Uit den Bogaard, die Woubrugge in zijn portefeuille heeft, is dan

aanwezig. lnteresse? De bijeenkomst begint om 19 30 uur

',, -..:;"-i;t l;t 
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Waarmee houden de dorpsraden in de gemeente zich zoal mee be-

zig? Voor Oud Ade is zijn de zogenaamde'actieve dossiers': on-

derhoud van de Leidseweg, de grenscorrectie Teylingen en Kaag en

Braassem, het TenneT 380 kV tracé, groepswonen Quackenbosch

en de HSL. Die dubbelen met sommige'harde noten', die Nieuwe

Wetering te kraken heeft, namelijk de Achterweg/riolering' de bot-

tonde, hoogspanning, de HSL, leefbaarheid, de natuur in en om het

dorp, de Meerbrug en het overleg met de gemeente Kaag heeft

doordesamenwerkingvandetweekernenintweeverschillende
gemeenten en twee provincies een bijzondere bestuurlijke positie De

raad kijkt o.a. naar: de bestemmingsplanherziening voor de Kaag'

de herinrichting van de wegen, muziekfestival, de voormalige cam-

ping op het eiland, het parkeren en nieuwbouw op de Buitenkaag

Zelf zien wat een dorpsraad voor jouw dorp kan betekenen?

Kijk eens op de websites van deze, reeds bestaande, dorpsraden

in Kaag en Braassem:

www.dorpsraadnieuwewetering. nl

www.buitenkaag. meerseraden. nl

www. dorpsraadoudade. nl
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