Dorpsraad Woubrugge
met 58 leden een feit
Ronlr Scnor.me
WOUBRUGGE - 'Woubrugge komto of Woubrugge,
komt íiet, maarWoubrugge is gekomen.r Er klonk opluchting in de woorden van tijdeHjk voorzitter Ben Beukenholdt tijdens zijn welkomstwoord.
De zaal zaÍ vol qraan het einde
van de inforrnatiebljeenkomst
telde de Dorpsraad in oprichting
58 leden- Woórugge hgeftbaat
bij een goed fi .rnctionerende

dorpsraad Dat werd op woens{ag 23 januari wel dddeli1k Een

raad Rhnen twee uur tijd telde
de vereniging in oprictÍing 58 ledar" De initiatiefgoep zetnu de
volgende s@pqq het opstellen
van de shtuten eninschrijving in
het veroigingsregi$er wn de
kamer wn I(oophandel. Na de

dorpsraail vertegenwoordigt de
belangen ran de inwoners. De
dorpsaad heeft een'eigert' wethouder als direct aanspreelpunt
Dorpsraden zoeken in goed
werleg met de gemeentelijke of
provinciale werheden naar op

opshrfase wil de initiaiiefgoep
bestuunuken werdagen aan

lossingen met het heedsto

draagytak Een dorpraad is
geen klachtenloket' Beukenhold
benadrukte dat de dorpsraad zich

aan hen die nog volop in de dynamiek van het lwen staan', lieten Beukenhol& en ziyn vijf
mede-initiafiefrremers, zonder

alleen maar kan inzetten voor het

uiEonderingAO\\len, weten

algemeenbelang.
Woubrugge begrijpt het gemeentelijk besluit nietom de
oolspronkelijke industiebestem-

Hun oproep had succes. Een'uan
de aanwezige jongeren bood

minglanhetterrein

genlaan omte zetrennÍrar een

metde initiatiefgoep te delen"
'Als ereenschaap werde dam

woonbestemming. Wat gebeurt

is', sprak Beukenholdt hoopvol.

ermet Husson's hoek? Tweel

En hoe worden wij dan geïhformeerd', qprak een aantal bebokken senioren zorgelijk Ook in
Woubrugge willen veel senioren
de informatie 'gewoon op papier.'
Zn hoerrcn Àch gesn zoÍgen te

aan de

Wil-

Woubruggernren weten niet dat
de rondweg vanafde Maximabrug naar deN207 slecht een
paar honderd meter zuidelijk van
onze woonkern komt.' Floewel
de dorpsraad geen politieke beweging is, weet de initiatiefgoep
uit errraring dat ook eeÍl,vereniging als de dgrpsilaad irvlod

kmhebben op de polrtieke lijnen
van denken bij lokale en hogere
overtreden Naeen stevige gedachtewisseling waren de meeste
aanweágor wertuigd van nut en
noodzaakran een eigen dorps-

eenjongere generatie.

Opvallad, rnaar niet verwonderlijk, waÍen de inruime meerderheid aanwezige senioren

Wij

dragen onze hken graag over

qpontaan aan haar ideeen over in-

formarie via facebook en twitter

maken Informatie'sande
dorpsraadword op zowel de
vertrouwde manier op papier
ventek als viá de sociale media" Op die manier wil de dorpsraad\Voubrugge iedereen in de
gelegenheid stellen te reagererl
mee

1È

denken en mee te werken

aan de leefoaarheidvan groei-

kemWoubrugge.

