
1 
Secr. Comriekade 35 2481 AE Woubrugge   info@dorpsraadwoubrugge.nl 

KvK-nr 57522871  Regiobank nr.NL72RBRB 082 89 10782 
Ten name van: Ver. Dorpsraad Woubrugge 

www.dorpsraadwoubrugge.nl 
 

    

 
 

Terugblik op de Najaarsbijeenkomst 
 
Meer dan honderd belangstellenden kwamen vrijdag 28 oktober in Die Twee voor onze 
najaarsbijeenkomst. Zo’n grote opkomst hebben wij nog niet eerder meegemaakt!  
Tien nieuwe leden meldden zich aan, waarmee het ledental is gegroeid tot 347.  
 
Voor de pauze spraken wij over de lange termijn: een toekomstvisie voor Woubrugge.  
Na de pauze ging het over de korte termijn, het gemeentelijk programma Kernen in hun Kracht.  
 
Over dezelfde onderwerpen hadden wij op 3 oktober al een bijeenkomst met een aantal 
vertegenwoordigers van bedrijven, verenigingen en andere organisaties. 
 
In deze nieuwsbrief een paar opmerkingen over de levendige discussie en over de manier waarop wij 
verder gaan met de vele suggesties die werden gedaan. 
 

Toekomstvisie 
 
Woubrugge telt momenteel zo’n 3500 inwoners, 1400 woningen, veel agrarische, recreatieve en 
andere bedrijven. We hebben veel voorzieningen en verenigingen. De gemeente verwacht dat 
Woubrugge in de komende decennia nog zo’n 10 tot 15 procent zal groeien. 
 
In het algemeen werd door de aanwezigen groei niet als een noodzaak gezien, maar tegen een 
beperkte groei bestond ook geen echte weerstand. Wel werd aandacht gevraagd voor het soort 
woningaanbod, waar Woubrugge nu en in de toekomst behoefte aan heeft. 
 
Als er groei gaat plaats vinden, in welke richting moet de kern zich dan uitbreiden? Allereerst moet 
gekeken worden naar mogelijkheden binnen de kern. Komt er een Brede School en komen daarbij 
terreinen vrij? Wat staat te gebeuren ten zuiden van de N 446? Uitbreiding in noordelijke richting werd 
door niemand wenselijk geacht. De gedachten gaan eerder in westelijke richting, waarbij de 
glastuinbouw zou moeten opschuiven. Het vrijkomende terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
biedt ook mogelijkheden. De sportvelden horen bij de kern te blijven en enige uitbreiding daarvan 
wordt zeker gewaardeerd. Een tweede ontsluitingsroute, met een extra rotonde in de N446 bij de 
Oudendijkseweg, staat ook hoog op het verlanglijstje. 
 
Met deze en vele andere ideeën gaat de dorpsraad aan de slag om te komen tot een concreter 
voorstel over de toekomst van Woubrugge. Daarbij staan natuurlijk ook verdere gesprekken met 
bedrijven, verenigingen en anderen op het programma. 
 

Kernen in hun Kracht 
 
Na de pauze werd rond vijf tafels gediscussieerd in het kader van het gemeentelijk programma Kernen 
in hun Kracht. Wat kunnen inwoners zelf doen om op korte termijn, met hulp van de gemeente, hun 
leefomgeving te verbeteren? 
 
Er waren vier thema’s aan de orde gesteld: 

- Openbare ruimte 
- Verkeer en verkeersveiligheid 
- Sociaal domein 
- Activiteiten en verenigingen 
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Op gele plakkertjes zijn die avond meer dan HONDERD suggesties gedaan! Er hebben zich twaalf 
vrijwilligers aangemeld die, samen met het bestuur, die suggesties gaan bundelen en verwerken. 
Daarbij zal steeds worden nagegaan of, hoe en door wie een en ander gerealiseerd kan worden en op 
welke termijn. 
 

In een volgende bijeenkomst zullen wij op beide onderwerpen terugkomen en de 
conclusies, resultaten en vervolgstappen aan u voorleggen. 
 
 
 

Vereniging 
 
Hoe groter onze vereniging is , des te krachtiger zal onze stem doorklinken. We blijven dan ook graag 
doorgroeien. Kent u nog inwoners, die geen lid zijn? Vertel hen hoe eenvoudig zij lid kunnen worden: 
een mailtje naar info@dorpsraadwoubrugge.nl is voldoende.  
De vrijwillige jaarlijkse bijdrage van € 5,00 kan in ieder geval geen beletsel zijn, denken wij. 
 
 
 

Spreekuur 
 
Spreekuur houden wij op iedere eerste maandag van de maand, van 19.30 tot 20.30 uur in Die Twee 
en op iedere derde donderdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur in kinderdagverblijf Snoopy. 
 
Dit jaar dus nog op maandagavond 7 november in Die Twee en donderdagochtend 17 november in 
Snoopy. In december vervalt het spreekuur op maandagavond 5 december, maar donderdagochtend 
15 december in Snoopy gaat wel door. 
 
U kunt ons natuurlijk altijd benaderen via ons e-mail adres, dat u onderaan deze pagina kunt vinden: 
info@dorpsraadwoubrugge.nl. 
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