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Verslag Algemene Ledenvergadering op 7 april 2017 
 
Aanwezigen: 78 personen tekenden de presentielijst, waaronder het voltallige bestuur.  
5 aanwezigen hebben zich als nieuw lid opgegeven. 
 

1. Opening en mededelingen 
 
Na het inloophalfuur opent de voorzitter om 20.00 uur de vergadering. Hij heet de aanwezigen 
welkom, in het bijzonder de wethouders Henk Hoek en Herman Haarman. 
 

2. Verslag ledenvergadering 2016 
 
Er zijn geen opmerkingen, waarmee het verslag ongewijzigd wordt vastgesteld, met dank aan de 
notulist. 
 

3. Financiën 
 
De exploitatierekening 2016 en begroting 2017 worden aan de orde gesteld, evenals de balans per 
31 december 2016. Paul van Buul vraagt waarom de post ‘bijdrage gemeente ophangconstructie 
spandoek’ in de exploitatierekening is opgenomen. Dick Warmerdam (kascommissie) deelt mee dat 
de rekening via de boekhouding van de vereniging is gelopen. 
 
Dick Warmerdam doet, mede namens Nico van der Hulst, verslag van de bevindingen van de 
kascommissie en adviseert de leden de penningmeester en de overige bestuursleden te 
dechargeren. De vergadering doet dit met applaus. 
 
Vervolgens komt het contributievoorstel aan de orde. De vergadering stemt hiermee in. 
 
Voor de kascommissie 2017 worden door de vergadering benoemd de heren Nico van der Hulst en 
Rob de Jong. 
 

4. Bestuur 
 
Ger Kok en Hein Hoogenboom hebben het einde van hun benoemingstermijn bereikt, maar zijn 
herkiesbaar en bereid een herbenoeming te aanvaarden. De leden hebben geen kandidaten 
voorgesteld en herbenoemen beiden met applaus. 
 

5. Rondvraag 
 
De voorzitter last op dit moment het agendapunt ‘Rondvraag’ in. 
 

 Dick Warmerdam vertelt dat de provincie al het mogelijke heeft gedaan om de geluidsoverlast 
van de brug te verminderen. Het is niet mogelijk het probleem verder te reduceren, dus we 
zullen de huidige situatie moeten accepteren. 

 Paul van Buul vraagt nogmaals aandacht voor ‘Brug open, motor af’. Vanuit de zaal wordt 
geopperd deze tekst met grote letters zowel onder als bovenop de beweegbare klep van de 
brug te schilderen. 
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 Er zijn diverse klachten over het gedrag van de weggebruikers binnen de bebouwde kom. De 
voorzitter verwijst naar de 30 km actie, die later in de vergadering aan de orde komt. 

 Rietje Meijer vraagt of de gemeente de ICT-beveiliging (waaronder privacy van de inwoners) 
op orde heeft. Wethouder Henk Hoek antwoordt dat de beveiliging optimaal is en dat in de 
toekomst nauw met Alphen aan den Rijn zal worden samengewerkt op ICT-gebied. 

 Voorgesteld wordt AED apparatuur te plaatsen op de Batehof. 

 Gevraagd wordt of er, in het kader van de duurzaamheid, elektrische laadpalen in het dorp 
komen. Wethouder Henk Hoek antwoordt dat de gemeente faciliteert, maar de inwoners zelf 
moeten aanvragen. 

 Meegedeeld wordt dat er informatieavonden komen in de aspergeboerderij Noordam over de 
werkzaamheden en afsluiting van de Vierambachtsweg (op 1 mei) en de Boddens 
Hosangweg (op 2 mei). 

 Gevraagd wordt hoe het ophalen van restafval wordt geregeld. De voorzitter antwoordt dat de 
gemeenteraad op 10 april een besluit zal nemen over het nieuwe afvalophaalsysteem, met 
gedifferentieerde tarieven (Diftar). 

 
6. Activiteiten: Woubrugge Nu en Dan 

 
Er zijn verschillende reacties op de ‘houtskoolschets’ binnengekomen naar aanleiding van ons 
verzoek in de nieuwsbrief van januari. Jan Veraart geeft een toelichting. 
 

 Gevraagd werd namens wie de dorpsraad optreedt. De dorpsraad treedt op namens de (leden 
van) de vereniging. De ‘houtskoolschets’ is gepresenteerd als een bijdrage in de discussie 
over de toekomst van Woubrugge, waarbij steeds wordt vermeld dat de schets op brede 
instemming kan rekenen, maar dat niet iedereen het er op alle onderdelen mee eens is. 

 Gevraagd werd of er alternatieven zijn overwogen. Dat is inderdaad het geval. Woningen in 
de Vierambachtspolder of in de Boepolder, uitplaatsing van het sportcomplex naar het 
noorden, westen of zuiden, verplaatsing van Nolina, werden bekeken en niet wenselijk 
geacht. 

 Tjeerd Reitsma meldt nogmaals dat het terrein van de tennisvereniging niet door het plan in 
tweeën gesneden mag worden. Het bestuur is ervan overtuigd dat er ook voor de 
tennisvereniging een goede oplossing mogelijk is. 

 Met name door bewoners van de Virulystraat, de Praam en de Kerkweg werden bezwaren 
gemaakt tegen de bebouwing van aangrenzende gebieden. Ook werd voorgesteld de Brede 
School (IKC) aan de westzijde van het sportcomplex te situeren.  

 Uitgelegd werd waarom steeds wordt gesproken over ‘houtskool’. Het gaat om een globale 
ontwikkelingsrichting. Er zal ongetwijfeld nog veel veranderen. Tenslotte weet niemand hoe 
de samenleving er over 10 tot 20 jaar uitziet, hoe het dan zal gaan met de glastuinbouw, de 
veehouderij, het woningbestand.   

 Onbekend is òf er bijgebouwd gaat worden, wanneer dat zal gebeuren, om welke aantallen 
het zal gaan, op welke locaties en op welke wijze. Het staat vanzelfsprekend iedereen vrij de 
eigen inzichten naar voren te brengen, zowel bij de dorpsraad als rechtstreeks bij de 
gemeente. 

 Dennis Keur betreurt dat de dorpsraad nu voorstander is van het bebouwen van het Terrein 
van Egmond. Jan Veraart zet uiteen dat de dorpsraad juist de bedoeling heeft om 
mogelijkheden te openen die resulteren in een beter plan voor de extra sociale huurwoningen. 
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 Joost van Leeuwen stelt dat de vereniging alle aanwonenden van aangegeven 
woningbouwlocaties had moeten informeren. Het bestuur is van mening dat de inwoners 
voldoende zijn geïnformeerd over de activiteiten van de dorpsraad. 

 Gevraagd wordt wat er in de Gnephoek gaat gebeuren. Wethouder Herman Haarman zet 
uiteen welke plannen de gemeente Alphen aan den Rijn momenteel onderzoekt. Wat daarvan 
de betekenis voor Kaag en Braassem zal zijn is op dit moment nog niet te zeggen. 

 Voorgesteld is om ook een schets te maken voor het buitengebied van Woubrugge. Het 
bestuur vraagt wie wil meedoen. Ter vergadering melden zich Dick Warmerdam en Arie 
Kroon. Het bestuur zal nadenken over de aanpak. 

 
Het bestuur heeft de ‘houtskoolschets’ toegelicht aan wethouder Henk Hoek en Herman Haarman. 
Verder heeft het bestuur de gemeentelijke plannen voor de verbetering van de aansluiting 
Oudendijkseweg op de N446 gesteund. Ook is een zienswijze ingediend op het 
ontwerpbestemnmingsplan Paraplu Recreatie. 
 
Gebleken is dat de provincie de toezegging om de onveilige situatie op de N446 rotonde Bateweg te 
bezien is ‘vergeten’. Het onderwerp zal alsnog de aandacht krijgen die het verdient. 
 
De gemeenteraad zal op 10 april vaststellen hoe het verdere proces gaat verlopen om uiteindelijk een 
Omgevingsplan voor de gemeente te maken. Het bestuur zal bekijken hoe de ideeën van de 
dorpsraad daar het beste ingebracht kunnen worden. 
 
Het agendapunt wordt besloten met de oproep om vooral met elkaar in gesprek te blijven, zeker 
wanneer het gaat om onderwerpen, waarover verschillend wordt gedacht. Het bestuur staat open 
voor opbouwende kritiek.  
 
PAUZE met kopjes koffie. 
 

7. Activiteiten: Kernen in hun Kracht 
 

 Namens de werkgroep ‘In Woubrugge rijden we 30’ zet Ger Kok uiteen wat de plannen zijn. 
Hij bedankt de gemeente voor de zeer vlotte toekenning van het benodigde aanzienlijk 
bedrag. Morgen gaat de 4 weken actie van start, met spandoek, billboards, raambiljetten en 
stickers op auto’s en kliko’s. De bedoeling is automobilisten ervan te doordringen dat 30 
km/uur nodig is voor de veiligheid van de weggebruikers. Arie Kroon, Bert Rijnsburger en 
Rinus Menken melden zich aan om te helpen. 

 

 Namens de werkgroep ‘Fiets- en wandelroutes’ zet Tilly Beukenholdt uiteen dat de eerste 
prioriteit een wandelpad betreft, langs het fietspad Wijde Aan vanaf Hoeve de Boe tot het 
Haventje van Brunt. Als vervolg een vrijliggend wandelpad ten zuiden van de Leidse 
Slootweg. Het plan zal nu technisch en financieel nader worden uitgewerkt. Andere plannen, 
zoals het vervolg van de Wijde Aa route tot het Witte Bruggetje en het verlengen van de 
Middelweg (op grondgebied van Alphen aan den Rijn) worden vooralsnog niet nader 
uitgewerkt. Een laarzenpad over de slaperdijk in de Oudendijkse polder komt er niet. De 
eigenaar is bevreesd dat flora en fauna daar onder zouden lijden. 

 

 Namens de werkgroep ‘Aankleding dorpskern’ vertelt Conny van Namen over de slordige 
aanblik die Woubrugge op diverse plaatsen biedt, met als voorbeeld de entree over de N446 
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langs de volkstuinen. Het en der ligt rommel, staan scheve palen en te veel borden. Ook de 
omgeving van de dorpskerk en de Batehof kunnen aantrekkelijker worden gemaakt. Het dorp 
zou er aantrekkelijker moeten uitzien, ook vanwege de recreatieve functie. De werkgroep gaat 
nu onderzoeken hoe de situatie op de verschillende lelijke plekken kan worden verbeterd, met 
hulp van vrijwilligers en gemeente. 

 

 Toegevoegd wordt een pleidooi van Bert Rijnsburger voor de aanleg van een 
natuurspeeltuin. Hij zag in de omgeving verschillende aansprekende voorbeelden. Wellicht 
te realiseren op een van de schoolpleinen? 

 

 Ben Beukenholdt deelt mee dat een map ‘Welkom nieuwe inwoners’ in voorbereiding is, 
naar het voorbeeld van Hoogmade. De medewerking zal worden gevraagd van de 
verschillende verenigingen. 

 

 Namens de werkgroep ‘Sociaal domein’ spreekt Hetty van Ruiten. Deze werkgroep heeft tot 
doel te proberen de inwoners dichter bij elkaar te brengen. Het gaat om alle inwoners, jong en 
oude, nieuwe, dus ook statushouders, en oorspronkelijke inwoners. Voorlopig is de nieuw 
geopende bibliotheek de ontmoetingsplek. Niet alleen om een boek te lenen, maar ook om 
elkaar te ontmoeten, een krant te lezen, een kop koffie te drinken en zo nader tot elkaar te 
komen en/of een afspraak te maken voor een activiteit. De bibliotheek is nu open op 
woensdagmiddag (12 – 16 uur), donderdagochtend (10 – 12 uur) en vrijdagmiddag (12 – 16 
uur). Buiten deze tijden om kan men in overleg ook samenkomen voor een activiteit. De 
eerste activiteit gaat starten op donderdag 20 april., men kan van 13.30 – 15.30 uur 
deelnemen aan het zomerhandwerken. 

  

 Marco Wesseling vertelt over het eerste ‘Verenigingenberaad’. Verenigingen kunnen veel 
samen doen en van elkaar leren. Gesproken is onder meer over: aankondigen van 
activiteiten, databank vrijwilligers, gemeenschappelijke website met links naar verenigingen, 
vergunningen, subsidies, leden werven op scholen. Het is de bedoeling twee maal per jaar 
bijeen te komen; de volgende bijeenkomst is gepland op 8 juni, 20 uur in Die Twee. Verwacht 
wordt dat zich steeds meer verenigingen bij dit beraad zullen aansluiten. 

 

 Over het ‘Aanvullend vervoer’ deelt Hein Hoogenboom mee, dat gekeken is naar de situatie 
in Roelofarendsveen en Langeraar. Geconcludeerd is dat er een proces van jaren moet 
worden afgelegd voordat iets dergelijks lukt. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan vervoer 
door vrijwilligers, die dan wel een inzittendenverzekering moeten hebben. Willem Wortel heeft 
zich al aangemeld. 

 

 Ben Beukenholdt geeft tenslotte in telegramstijl de stand van zaken met betrekking tot de 12 
onderwerpen die het bestuur verder ter hand heeft genomen. 
 

- Invoeren van maximum snelheid 30 km/uur op de Leidse Slootweg en Oudendijkseweg 

stuit op onoverkomelijke bezwaren. 

- Extra parkeermogelijkheden worden steeds bekeken bij reconstructie van wegen. 

- Een nieuwe rotonde N446 bij het kerkhof is opgenomen in de houtskoolschets. 

- Gepoogd wordt de spiegel bij de fietstunnel bij Ofwegen herplaatst te krijgen. 

- Het bestuur acht het terugbrengen van de brugwachter geen haalbare zaak. 
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- Het bestuur onderzoekt of het mogelijk (en gewenst) is de Boepolder bestemming 

Natuurgebied te geven. 

- Over ondergrondse vuilcontainers zal de gemeenteraad op 10 april spreken. 

- Het verlichten van wegen in het buitengebied is financieel onhaalbaar. 

- Wellicht dat verlichting binnen de kern een warmere uitstraling kan krijgen. 

- Handhaving door inwoners zelf is onwenselijk. Elkaar aanspreken is natuurlijk wel 

mogelijk. 

- Het bestuur heeft informatie ontvangen over het systeem van toewijzing van sociale 

huurwoningen. Dit zal op de website worden gezet. 

- Een buurtpreventie-app zou een initiatief van de inwoners kunnen zijn, maar blijkt vaak 

niet succesvol te werken. 

 
8. Sluiting 

 
Omstreeks 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun 
langdurige, geduldige aanwezigheid en participerende deelname en wijst op de mogelijkheid nog wat 
na te praten onder het genot van een drankje. 
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