Vereniging Dorpsraad Woubrugge
Verslag van de Najaarsvergadering op 22 september 2017 in Die Twee
53 personen tekenden de presentielijst, waaronder bestuursleden Ben, Corrie, Hein en Jan.
4 personen hebben zich als lid opgegeven, waarmee het ledental is gekomen op 369.
Burgemeester Marina Van der Velden-Menting woonde het grootste deel van de
najaarsbijeenkomst bij en nam ook deel aan de discussies.
1. Opening
De voorzitter Ben Beukenholdt opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen
van harte welkom. Hij licht de agenda toe.
2. Dorpsperspectief
Jan Veraart geeft een toelichting op de totstandkoming van de Maatschappelijk Ruimtelijke
Structuurvisie (MRSV) en in het bijzonder het onderdeel Dorpsperspectief Woubrugge.
De voorgeschiedenis omvatte onder meer de ‘Houtskoolschets’ van de dorpsraad en het
voorstel van de werkgroep Beter Bouwen in Woubrugge.
Een en ander resulteerde in een gemeentelijke schets, die op 5 september in het
gemeentehuis werd getoond. De dorpsraad, de werkgroep en drie glastuinbouwbedrijven
hebben vervolgens een brief gestuurd aan B&W met het verzoek om een drietal
aanpassingen. (kort na de vergadering is duidelijk geworden dat die aanpassingen
grotendeels zijn doorgevoerd!). Op 4 oktober houdt de gemeenteraad een extra
beeldvormende vergadering over o.m. de dorpsperspectieven. De dorpsraad zal daar
inspreken.
In de schets van de werkgroep waren ook ‘zonnevelden’ aangegeven. Rien de Grauw legt uit
dat het de bedoeling was de aandacht te vestigen op de wenselijkheid ook het onderwerp
duurzaamheid bij het toekomstperspectief te betrekken.
Gevraagd naar de tijdshorizon antwoordt Jan Veraart dat de MRSV een periode van 8 jaar
bestrijkt met een doorkijk na latere jaren. Sommige onderdelen kunnen wellicht al op korte
termijn worden aangepakt. Zo heeft de gemeenteraad toestemming gegeven voor de
aankoop van het RWZI terrein. Met andere onderdelen, zoals de woningbouw en de
ontsluitingswegen, zullen vele jaren gemoeid zijn. Ter illustratie: met de kleine aanpassingen
de Oudendijkseweg is al twee jaar gemoeid! Gesuggereerd wordt de Tuindersweg te
verbreden.
Opgemerkt wordt dat de woningbouwplannen van Alphen aan den Rijn, met name de
Gnephoek en de aansluiting op de Maximabrug, van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling
van Woubrugge. Het bestuur betwijfelt of hierover op korte termijn meer duidelijkheid kan
komen.
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Sprekend over extra woningen vertelt de burgemeester over haar recente gesprek met de
provincie. Daaruit is gebleken dat de provincie extra woningen wil in stedelijk gebied en zeer
terughoudend is wanneer het gaat om de bouw van extra woningen in landelijk gebied, zelfs
in Alphen aan den Rijn. Het dorpsperspectief Woubrugge is gemaakt op basis van de
gemeentelijke woonagenda, die op termijn uitbreiding van onze kern voorziet van 15 – 20%.
Wat betreft het RWZI terrein en de mogelijke grondruil met Nolina is de dorpsraad van plan
met de betrokken sportverenigingen en de scholen (i.v.m. een plan voor een IKC = Integraal
Kind Centrum, vroeger Brede School genoemd) in overleg te treden voor het uitwerken van
een aantal scenario’s.
De aanwezigen stemmen vervolgens in met de handelwijze van het bestuur.
3. Kernen in hun kracht
3.1 Fiets- en wandelpaden
Er is goed en veelbelovend overleg met de gemeente over de aanleg van een voetpad
langs het fietspad vanaf Hoeve De Boe tot het Witte bruggetje, met bankjes etc.
3.2 Aankleding dorpskern
Onlangs is een schouw gehouden (op een gebeid van 10x10 m2) om te kijken naar het
niveau van gemeentelijk onderhoud. Daarbij heeft de werkgroep opnieuw aandacht
gevraagd voor de reeds eerder opgegeven gewenste verbeterpunten.
3.3 In Woubrugge rijden we 30
Momenteel loopt de tweede 30km actie, bij het begin van het schooljaar. Borden blijven
op enkele plaatsen langer staan op verzoek van omwonenden.
3.4 Sociaal domein
In de bibliotheek is een ontmoetingsruimte, maar het gebruik is beperkt.
3.5 Aanvullende vervoer
Er is gekeken naar het systeem ‘Automaatje’, maar de daaraan verbonden kosten zij veel
te hoog: € 32000,- per jaar. Nu wordt gezocht naar een andere oplossing middels
‘wijhelpen.nl’.
3.6 Welkom nieuwe inwoners
3.7 Verenigingenberaad
De welkomstmap komt moeilijk van de grond, zolang voldoende inbreng van de
verenigingen niet is geregeld. Die stagneert omdat het verenigingenberaad niet goed van
de grond komt. Het bestuur zint op verbetermogelijkheden.
3.8 Zwemplek Wijde Aa
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De zwemplek voldoet, maar er zijn nog wel wensen, zoals een formele stookplaats en
beter toegankelijke oever. Hierover is goed overleg met de gemeente gaande.
Aangeraden wordt eens te gaan kijken naar het Twiske bij Zaandam, waar natuur en
recreatie op een fraaie wijze zouden zijn gecombineerd.
4. Rondvraag
-
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-

Gevraagd wordt naar de stand van zaken m.b.t. het gemeentelijk beleid inzake
’maatschappelijk vastgoed’, met name wat betreft de toekomst van de Sporthal. Piet
van Zaal (bestuurslid sporthal) heeft hierover recent met de gemeente gesproken. Er
zouden geen plannen zijn de huidige regelingen te veranderen, dus geen nadelige
consequenties voor de huidige gebruikers. Verder gaat de voetbalvereniging in
november definitief besluiten over de bouw van twee extra kleedkamers.
Bij de reconstructie van de Van Woudeweg en omgeving zijn problemen gesignaleerd
met betrekking tot de nieuwe hoogteligging van de bestrating ten opzichte van de
aanliggende bebouwing. Aangeraden wordt e.e.a. te melden bij de gemeente.
Er heerst onenigheid rondom een speeltuintje/zitbankje bij de Julianalaan, met als
gevolg dat de gemeente geen actie onderneemt tot de omwonenden het eens zijn
geworden.
Geuroverlast blijft een groot probleem. Nu de Geurgroep niet meer actief is vraagt de
dorpsraad zich af of zij iets kan ondernemen.
De dorpsraad heeft zich bij de Rabobank ingespannen de problemen met de
pinautomaat opgelost te krijgen. Kennelijk werkt alles nu weer naar behoren. Er
bestaan geen plannen bij de Rabobank de pinautomaat weg te halen.
Gevraagd wordt naar het nieuwe afvalophaalsysteem. Over de tarieven is nog niets
bekend. Wethouder Yvonne Peters gaat hierover brainstormen met de gemeenteraad.
Opnieuw wordt ongenoegen geuit over het feit dat het nog steeds niet mogelijk is om
bepaalde inentingen te krijgen in Woubrugge. Nu moet iedereen op eigen gelegenheid
naar Roelofarendsveen. Het zou toch mogelijk moeten zijn om hiervoor iets in
Woubrugge te regelen, b.v. met de huisartsen. De dorpsraad zal dit nogmaals
bekijken.

De voorzitter wijst erop dat inwoners hun klachten of opmerkingen (wateroverlast, schade in
wegdekken, scheve lantaarnpalen, etc.) rechtstreeks naar de gemeente kunnen sturen of
bellen met 071-2727271. Een kopie naar de dorpsraad kan geen kwaad, want dan kan de
dorpsraad meekijken naar de afhandeling.
5. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun belangstelling en
hun inbreng. Hij sluit de vergadering en biedt ieder een drankje aan namens de dorpsraad.
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