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‘Alternatieve locaties’ sociale huurwoningen 
 
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij uw mening over de ‘alternatieve locaties’ die door de gemeente 
worden bekeken voor de bouw van extra sociale woningbouw. Wij hebben zo’n twintig reacties 
ontvangen, grotendeels kritisch, en de gemeente daarover in algemene bewoordingen geïnformeerd. 
Zie hiervoor onze Notitie van 23 juni aan wethouder Hoek, te vinden als bijlage en op onze website 
www.dorpsraadwoubrugge.nl. Dank aan de inzenders! 
 

Een toekomstvisie voor Woubrugge? 
 
Op dit moment zijn er in Woubrugge verschillende zaken aan de orde, die de ruimtelijke ordening 
betreffen. 

 Er wordt gekeken naar locaties voor sociale huurwoningen, met name op het terrein van 
Egmond, maar eventueel op alternatieve locaties. 

 Ook de veehouderijbedrijven staan regelmatig in de belangstelling. Denk aan de 
voorgenomen verhuizing van de varkenshouderij van Nico Kroes, de uitbreiding van 
melkveehouderij Van Stralen en de vestiging van varkenshouderij Brockhoff. 

 En dan komt ook nog het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie vrij, waarvoor de 
gemeente het eerste recht van aankoop heeft. 

 Tenslotte zijn er verschillende zaken van algemeen belang, zoals een tweede ontsluitingsweg, 
de ontwikkeling van de sportaccommodaties (skate/schaatsbaan,uitbreiding voetbalvelden) en 
de eventuele komst van een Brede School. 

 
Voor uw bestuur was dat een extra aanleiding zich nog eens te beraden over de ruimtelijke ordening 
van Woubrugge. Wij zijn bezorgd over het feit dat over allerlei plannen steeds afzonderlijk wordt 
gesproken en beslist, terwijl er geen algemene ruimtelijke toekomstvisie voor Woubrugge bestaat. 
Dat kan leiden tot deeloplossingen, die een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van het geheel op 
langere termijn eerder schaden dan bevorderen. 
 
Wij hebben over onze zorgen op 30 juni een nuttig gesprek gehad met wethouders Henk Hoek en 
Herman Haarman en beleidsmedewerker Jan Vergeer. In dat gesprek hebben wij toegelicht waarom 
wij het noodzakelijk te vinden dat er op korte termijn een toekomstvisie wordt gemaakt voor de 
ruimtelijke ordening van Woubrugge. Wij vinden het ongewenst dat over afzonderlijke bouwplannen 
wordt beslist voordat zo’n visie tot stand is gekomen. Onze correspondentie hierover van 23 juni en 5 
juli kunt u vinden in de bijlagen en op onze website: www.dorpsraadwoubrugge.nl. 
 
Wij zijn van plan op onze Najaarsbijeenkomst (op vrijdag 28 oktober) een aantal 
‘houtskoolschetsen’ te presenteren, waarin verschillende varianten worden aangegeven. Daarover 
willen wij graag met u in gesprek om een beter begrip te krijgen van de ideeën die er bij u leven. Aan 
de wethouders hebben wij gevraagd of wij enige steun kunnen krijgen voor het inschakelen van 
professionele hulp. 
 
Natuurlijk zijn ‘houtskoolschetsen’ geen vervanging van bestemmingsplannen of de officiële 
omgevingsvisie, waaraan de gemeente de komende jaren gaat werken. Maar ze kunnen wel 
behulpzaam zijn bij het afwegen van alternatieve mogelijkheden en het nemen van korte termijn 
besluiten. Bovendien kunnen ze worden gebruikt als inbreng bij het opstellen van nieuwe 
gemeentelijke beleidsstukken, die voor de ruimtelijke toekomst van Woubrugge van belang zijn. 
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Uw mening 
 
Uw mening stellen wij steeds op prijs, dus als u ons iets wilt zeggen of vragen, stuur dan een mail 
naar info@dorpsraadwoubrugge.nl. In september hervatten wij onze gebruikelijke spreekuren weer: 
op iedere eerste maandagavond in Die Twee en derde donderdagochtend van de maand in 
Kinderdagverblijf Snoopy. 
 

Tenslotte wensen wij u een prettige zomer! 
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