Nieuwsbrief Vereniging Dorpsraad Woubrugge
Nummer 28 – december 2016

Nieuwjaarbijeenkomst 2017
Vrijdag 20 januari, vanaf 19.30 uur in Die Twee
Het jaar 2016 nadert zijn einde en 2017 kondigt zich aan. Allereerst willen wij de inwoners van
Woubrugge prettige kerstdagen toewensen, een vrolijk oudjaar en een heel goed en gezond 2017.
Graag willen wij het nieuwe jaar samen met u beginnen op onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Het bestuur
zal dan met u in gesprek gaan over de stand van zaken met betrekking tot Kernen in hun Kracht en
de toekomstvisie Woubrugge Nu … en Dan.
Na een uurtje ‘vergaderen’ kunnen we het glas heffen op het
nieuwe jaar.
In dat nieuwe jaar staan weer heel wat activiteiten op het
programma. Daarover willen wij u in deze nieuwsbrief nader
informeren:
 Hoe gaan we verder met Kernen in hun Kracht?
 Hoe denken we dat toekomstig Woubrugge er uit moet
zien?
 Weet u dat er ook in Woubrugge een Biebpunt komt?
 De gemeentelijke Initiatievenmarkt.

Kernen in hun Kracht
Na onze Najaarsbijeenkomst op 28 oktober hebben we met een aantal leden en medewerkers van de
gemeente, de verschillende thema’s nader besproken en gebundeld.

Dat heeft geresulteerd in 10 vervolgacties,
waarvan er 5 betrekking hebben op de openbare
ruimte en het verkeer en 5 gericht zijn op het
sociale domein. We gaan in 10 werkgroepen
deze onderwerpen uitdiepen en in acties
omzetten.

Het gaat om de volgende 10 onderwerpen:











Fiets- en wandelroute Wijde Aa
Nieuwe wandelroutes
Aankleding dorpskern
Beweegtuin
Actie 30 km
Welkom nieuwe inwoners
Ontmoetingsruimte
Sociale activiteiten
Verenigingenberaad
Aanvullend vervoer

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst zullen wij u vertellen hoe het verder gaat.
Ook is een actielijst samengesteld met 12 onderwerpen, waarover het bestuur in nader overleg zal
treden met de gemeente, of zo nodig de provincie en het hoogheemraadschap.

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

Woubrugge Nu … en Dan
Het bestuur heeft een aantal gesprekken gevoerd met verenigingen, bedrijven en andere organisaties
over de toekomstvisie voor Woubrugge, zowel vóór als na onze Najaarsbijeenkomst op 28 oktober.
Het is verheugend dat zo velen zich betrokken voelen bij de leefbaarheid in Woubrugge en bereid zijn
geweest hun ideeën met ons te delen. Dat alles heeft geresulteerd in een ‘houtskoolschets’, die wij op
20 januari aan onze leden en andere inwoners van Woubrugge willen presenteren. Wij horen dan
graag of u over het resultaat tevreden bent.
Wij hebben ook contact gehad met wethouders Herman Haarman en Henk Hoek over de voortgang
van ons initiatief. Het is de bedoeling dat onze ideeën de grondslag gaan vormen voor de tweede
versie van de MRSV (Maatschappelijk Ruimtelijke Structuur Visie), die in 2017 wordt opgesteld en die
weer het uitgangspunt zal zijn voor de Omgevingsvisie die de gemeente in 2018 gaat opstellen.
Wij rekenen op uw verdere medewerking bij de uitwerking en realisatie van al deze goede
voornemens.

Biebpunt in Woubrugge
In 2017 kunnen inwoners van Woubrugge binnen hun kern vaker gebruik maken van de faciliteiten
van de Bibliotheek. Door het vervangen van de Bibliobus in een vast Biebpunt is lenen en inleveren
frequenter mogelijk. In februari wordt het eerste biebpunt in de portocabin bij basisschool De
Kinderkring in Woubrugge gerealiseerd.
Vanaf 1 december as. wordt met de inrichting gestart. Bibliobus leden kunnen met een fikse korting
lid worden van Bibliotheek Rijn en Venen. Voor slechts 25 euro per jaar krijgt u toegang tot een
uitgebreide collectie . In het Biebpunt is een collectie aanwezig voor kinderen en volwassenen tevens
kan men uit de gehele Rijn en Venen collectie gratis reserveren. Het uitleenpunt wordt ingericht zoals
de leden van een bibliotheek gewend zijn: met een leestafel, ruimte voor kleine groepsbijeenkomsten
en een koffiecorner. Alle inwoners kunnen er terecht, de bibliotheek is van oudsher een
ontmoetingsplek en dat blijft zo.
Vrijwilligers gevraagd
De bibliotheek is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich een paar uurtjes in de week willen
inzetten. Bent u beschikbaar, kunt u omgaan met computers en bent u bereid om het
bibliotheeksysteem aan te leren? U bent van harte welkom. Informeer bij coördinator Ina Esman via email i.esman@bibliotheekrijnenvenen.nl.

Initiatievenmarkt
De gemeenteraad heeft ons gevraagd u te wijzen op de ‘Initiatievenmarkt’. Inwoners krijgen de
gelegenheid om ideeën in te dienen om de gemeente ‘beter’ te maken. Op 6 februari wordt in het
gemeentehuis een markt georganiseerd, waar de indieners hun idee aan de raadsleden kunnen
‘verkopen’. Meer hierover kunt u lezen op www.kaagenbraassem.nl/initiatievenmarkt.
Het is goed dat de gemeenteraad wil luisteren naar ideeën van de inwoners, maar wij vragen ons toch
wel af wat deze ‘Initiatievenmarkt’ kan toevoegen aan het lopende programma ‘Kernen in hun Kracht’,
waar u zo enthousiast mee bezig bent.

Tot slot nogmaals: gelukkig 2017
en hopelijk tot ziens
op Vrijdag 20 januari vanaf 19.30 uur in Die Twee
2
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

