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zijn genoeg jongeren die iets willen en zich daarvoor in willen z€ttefi' *"a"x,",ni

Kaag en Braassem

wil in alle kernen een aparte dorpsraad

Woubrugge schriift zich massaal in
wou E RUccE - ,,Als het niets is.
beD ik zo w€er vertrokken." Met
dàt idee stapte Lisa de Kreàn (22)
café Di€ Tw€e

inWoubrugge bln-

oen. Daar had een 'historlsch
momenf plaats. De oprichting
ven e€n dorpsreed. De KIaan
bl€€f. Tor het eifide, DaaÍna k€€F
d€ ze enthousiast én als

lid, huis-

D€ tiideliJke voorzitter van de
op te richten doDsÍaad in Wou-

brugge, B€n Beu}enholt, voorspelde e€.il€Í: óf er komen €r

viji

óf er kom€n €r vijftig. De woubtuggenaren steldeÍr niet t€leur

iijd€ns de opÍichtingsevond.
Ruim z€stig geïnteresseerden
kr?men opdagen,
Dat het vooÍal de wat ouder€,
mannelijke inwoners wa.€n die
zich n4ar het cefé b€gav€n, was
diÍed zichtbeaÍ, D€ aeboren eD

g€togen Woubrugse Lisa de
Kraen was v€Íuit d€ jongste.

I{et

andere publi€k onthaalde heaÍ
hart€lijk €n B€ukenholt wist diÍ€ct na afloop haar e-meiledÍes te
b€machtig€n. ,,Ik verwadr ni€t
dat ze in het bestuur komd', st€lde hii haar gerust. ,,Maar ze had
leuke ideeër weer we miss.hien
w€l wat rrn hebb€n.r'De KEn:
,,Als ik kaÍ helpen jonser€n ook

voor bepaalile onderweÍpm te
int€ress€Í€Í\ vie Éacebook of
Twitt€Í, dan wil ik die tÀak wel

Iloewel ze niet wist

Mt

zè

moest veÍv,echtefl bii e€n dorpsraed, ziet ze het belang eflan wel
iÍl. WethoudeÍ Jan Uit den Boogàerd juicht h€t initiÀrief ook toe.

»We h€bben aI goede voorbeel-

d€n van doÍpsrailen

in

(aag,

r€n wat ff sp€elt." Het gemeeflteb€stuur heeft zich t€o doel gest€ld de opÍichting van dorpsÉden te stimuleren en zo ln 2013

liik bliiken, Inaar in zaken

WoubÍugge

Íaad misschien iets sterker." Dan
wijst hij de zaal in: ,,Maar ook de

en Leimuiden te
yoozien. In dxt laatste doÍp
vooÍspelt de w€thouder dat de
gemeente misschi€n e€n handje
moet help€n. ,,Hier was dat niet
nodig." T€nslotte is het de bedoelinc dat in 2oa ook HoosrÉde, Rii Dwet€Íing, RoelofarendÍ

Nieuw€ W€t€ring en Oud Ade."
Di€ brcngen immers onden erp€n die btedeÍ spelen dan voor

veen en Ouale weterilrg

alorpsÍaedveraadering om te ho-

denÏ dethet een goed aanspr€ekpuÍrt kalr zijr Het moet natuur-

één enïele inwoner ondeÍ d€
aandecht ,,Biina altld zijn er
Íaadsleden aarw€ziA bij €€n

een

dorpsraad h€bben.
D€ z3-jerige Ke€s schrijft zich

ook in voor de doÍpsnad. ,,Ik

als de
veÍbreding van d€ N2oZ het onderhoud van w€g€n - ilat soort
dingen - staan we met €en doÍps-

jonserer zijr belengrijk, hè."

Als h€t axÍr De Kràa[ ligt,

komt dàt voor elkaar. ,,Er zijn g€no€g joÀser€n die i€ts willen €n
zich daarvoor in wilen zetten,
ook el zal je ze missài€n niet
zi€n bij een dorpsraadversadering. Ik vind h€t wel interessaÍt
om op de hooste te blijven, dus

ik ben

ff

wel

bij."
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