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NAJAARSBIJEENKOMST
VRIJDAG 22 SEPTEMBER
Hierbij nodigen wij onze leden en alle andere inwoners van Woubrugge uit
voor onze Najaarsbijeenkomst, die zal worden gehouden op vrijdag 22
september 2017 in Die Twee. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, maar u kunt
al vanaf 19.30 uur een kopje koffie of thee krijgen.
Graag willen wij met u spreken over de toekomst van Woubrugge. Wat is er
gebeurd met onze ‘houtskoolschets’? Hoe zijn de ideeën van de dorpsraad en
anderen door de gemeente vertaald in het gemeentelijk ‘dorpsperspectief’?
Verder zullen de verschillende werkgroepen verslag doen van de voortgang
die zij hebben geboekt bij het uitwerken en realiseren van hun plannen.

In december gaat de gemeenteraad de geactualiseerde Maatschappelijk Ruimtelijke
Structuurvisie (MRSV) vaststellen. Daarin wordt onder meer van iedere dorpskern
een dorpsperspectief opgenomen.
Het dorpsperspectief is mede gebaseerd op ideeën van inwoners en de dorpsraad.
Op 5 september is de eerste gemeentelijke versie van het dorpsperspectief in het
gemeentehuis gepresenteerd. Daarin herkennen wij veel van onze ideeën, al zijn er
ook nog zaken die wij liever anders zien.
Ons belangrijkste bezwaar tegen de huidige versie betreft het Terrein van Egmond
en de kassen ten zuiden van dit terrein. Wij zouden graag zien dat een deel van die
kassen wordt verplaatst om nieuwe woningbouw logischer te kunnen inpassen. Een
soortgelijke gedachte is ook naar voor gebracht door onze plaatsgenoot Rien de
Grauw en wordt ondersteund door de bewoners van de Kerkweg; dit alles met
instemming van de bedrijven die ermee te maken zouden krijgen.
Graag leggen wij de huidige versie van het dorpsperspectief aan u voor, zodat wij uw
mening daarover kunnen horen. Op 4 oktober houdt de gemeenteraad een
Beeldvormende Vergadering, waarin nog opmerkingen gemaakt kunnen worden.

Wilt u betrokken blijven bij de toekomst van Woubrugge?
KOM DAN OP 22 SEPTEMBER NAAR ONZE NAJAARSBIJEENKOMST
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