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Woubrugge NU …… en DAN ? !
In onze nieuwsbrief nr. 25 van juli schreven wij bezorgd te zijn over het ontbreken van een
toekomstvisie voor Woubrugge. Daardoor dreigt het gevaar dat onsamenhangende besluiten
worden genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. En dat zijn er nogal wat. Er
moeten meer sociale huurwoningen komen en verschillende veebedrijven werken aan
schaalvergroting.
Wij gaan proberen in samenspraak met de inwoners van Woubrugge een aanzet te geven
voor een toekomstvisie. Willen we groeien of zijn we groot genoeg? En als we willen groeien,
waar kan dat dan?
Inmiddels hebben wij een paar stappen gezet om ons idee tot werkelijkheid te brengen.

Kernen in hun Kracht
In de eerste plaats gaan wij de gemeente helpen bij hun programma Kernen in hun Kracht.
De gemeente krijgt een nieuwe rol en wil meer initiatief laten bij de inwoners. Dat vinden wij,
als dorpsraad, geen onlogische gedachte. Dit jaar hebben al in verschillende kernen
gesprekken plaats gehad, waarbij inwoners en verenigingen ideeën konden aandragen, die
op korte termijn – zeker met enige steun van de gemeente – verwezenlijkt kunnen worden.
Op de website van de gemeente kunt u daarover meer lezen: www.kaagenbraassem.nl.
Druk op de knop “Praat & Denk mee” en daarna op de knop “Kernen in hun Kracht”.
Niet alles wat we zouden willen kan op korte termijn worden geregeld. Daarom willen aan het
programma Kernen in hun Kracht ook een gesprek koppelen over de lange termijn.

Toekomstvisie NU ….. en DAN
Deze dagen zijn wij bezig met het maken van ‘houtskoolschetsen’ waarmee we verschillende
toekomstmogelijkheden willen verduidelijken. Waar staan we NU? Waar staan ze nu: de
huizen, de voorzieningen, de kassen, de stallen? Welke uitbreidingsrichtingen zijn er
mogelijk, als we willen groeien? En hoeveel willen we eigenlijk groeien? Waar willen we heen
en waar staan we DAN?

Rond de tafel
Op 3 oktober gaan wij een ronde tafel gesprek houden met (hopelijk) een groot aantal
organisaties uit onze gemeente over beide zaken: de korte termijn verbeteringen en de lange
termijn visie. De ideeën die dan ter tafel komen zullen wij op onze Najaarsbijeenkomst op 28
oktober bespreken met u en alle andere belangstellende inwoners van Woubrugge.
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Terrein van Egmond
Op 14 september hield de gemeenteraad een zogeheten beeldvormende bijeenkomst over
de locaties voor Extra Sociale Huurwoningen. Daarbij kwam uiteraard ook het Terrein Van
Egmond ter sprake. Ben Beukenholdt heeft daar nogmaals uiteengezet dat de dorpsraad
eerst een toekomstvisie voor Woubrugge wil opstellen voordat over deze locatie (en over
aanverwante ruimtelijke kwesties) beslissingen worden genomen. Op 26 september gaat de
gemeenteraad zich beraden over het vervolg.

Spreekuur en Najaarbijeenkomst
Gewoonlijk houden wij spreekuur op iedere eerste maandag van de maand, van 19.30 tot
20.30 uur in Die Twee en op iedere derde woensdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur
in kinderdagverblijf Snoopy.
In oktober kunnen deze spreekuren helaas niet doorgaan. Op maandag 3 oktober
hebben wij het Ronde Tafel Gesprek, waarover hierboven een en ander is meegedeeld. Op
donderdag 20 oktober is Snoopy gesloten vanwege de herfstvakantie.
U kunt ons natuurlijk altijd benaderen via ons e-mail adres, dat u onderaan deze pagina kunt
vinden: info@dorpsraadwoubrugge.nl.
Verder hopen wij u allen te mogen verwelkomen op onze Najaarsbijeenkomst op
vrijdag 28 oktober in Die Twee, waar u vanaf 19.30 uur wordt verwelkomd met een
kopje koffie of thee.
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