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Graag willen wij beginnen u allen
heerlijke kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe te wensen.
Natuurlijk ook onze beste wensen voor een gezond en voorspoedig 2018
Het is een druk jaar geweest voor onze vereniging. Met name de nieuwe Maatschappelijk Ruimtelijke
Structuurvisie heeft grote inzet gevraagd. Ook de werkgroepen hebben veen aanzienlijke
hoeveelheid werk verzet. Dankzij de betrokkenheid van onze leden zijn wij regelmatig voorzien van
aandachtspunten. Daarvoor onze dank. Er zijn resultaten geboekt en er zijn wensen overgebleven.
Dank ook aan het gemeentebestuur en de ambtenaren, die ons enthousiast hebben geholpen onze
doelen dichterbij te brengen. Wij gaan vol goede moed het nieuwe jaar in.

Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie – dorpsperspectief
Op 18 december heeft de gemeenteraad de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie 2025 (MRSV)
vastgesteld. Daarin wordt een toekomstvisie gegeven op onze gemeente en de verschillende kernen.
Voor iedere kern is een ‘dorpsperspectief’ gemaakt. Wij hebben actief deelgenomen aan de
verschillende discussies tijdens het wordingsproces en daarbij onder meer onze ‘Houtskoolschets’
ingebracht. Ook anderen hebben hun bijdragen geleverd.
U zult deze MRSV over enige tijd ongetwijfeld kunnen vinden op de website van de gemeente.
Hieronder vindt u de schets die de ontwikkelingen van de dorpskern weergeeft.
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Rondom het gebied voor duurzame tuinbouw staat een stippellijn. Op het paarse gebied Ec 1
bevond zich de rioolwaterzuivering. De gemeente wil dit terrein kopen. Dat biedt mogelijkheden om,
middels grondruil, ruimte te scheppen voor meer sportfaciliteiten en/of andere maatschappelijke
functies (Ma 1) en/of woningbouw. Het paarse gebied Ec 2 kan dienen voor uitbreiding van de
duurzame tuinbouw en daarmee komt het roze terrein Wo 1 beschikbaar voor woningbouw.
De woonagenda van de gemeente veronderstelt dat Woubrugge in de komende decennia nog zo’n
15 tot 20% zou kunnen groeien. Die groei zou dan plaats vinden in zuidelijke richting: in roze kleur
aangegeven met de aanduidingen Wo1, Wo2 (terrein van Egmond) en Wo3 (langs de A. de
Graaflaan). Gezien de terughoudende houding van de provincie over woningbouw in het Groene Hart
verwachten wij niet dat dit op korte termijn zal gebeuren.
Verder wordt gesproken over de belangrijkste wegen en over een tweede ontsluitingsweg via de
Oudendijkseweg, maar die zal pas veel later werkelijkheid kunnen worden. Wel wordt de aansluiting
met de N446 op korte termijn verbeterd (B 2). Daarover hieronder een mededeling.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan Groen (Gr 1 en Gr 2), binnen en buiten de kern, en aan extra
mogelijkheden voor waterrecreatie (Re 1, Re 2 en Re 3).
Al met al zijn wij niet ontevreden, maar wij blijven kritisch op de plannen voor de beoogde Extra
Sociale Woningbouw op het terrein van Egmond. Het college van Burgemeester en Wethouders
zal daarvoor begin 2018 plannen aan de gemeenteraad voorleggen. Wij zullen ons daarover zeker
uitspreken.

Bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem Oost
Verschillende keren is ons gevraagd ook een ‘houtskoolschets’ te maken van ‘ons’ buitengebied. Dat
leek ons een opgave, die onze capaciteit te boven gaat. Gelukkig wordt in de MRSV al veel gesproken
over de waarde van het groen-blauwe landschap in relatie met het agrarisch gebruik en de recreatie.
Andere onderwerpen zijn doorgeschoven naar een later tijdstip, waaronder het vraagstuk waar
duurzame energie moet worden opgewekt door middel van zonnepanelen, windturbines, biogas- en
aardwarmtecentrales. Daarover zal de nieuwe gemeenteraad zich gaan buigen.
Inmiddels heeft het bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem Oost ter inzage gelegen. Dat
bestemmingsplan conserveert merendeels het vergelijkbare bestemmingsplan van het Buitengebied
Jacobswoude. Wij hebben slechts één zorg over het voorliggende plan en die betreft de
mogelijkheden tot verdere uitbreiding van de veehouderijen. Wij begrijpen dat planologische zekerheid
geboden moet worden aan de veehouderij, die de drager is van het open landschap, en wij realiseren
ons dat veehouderij onvermijdelijk bepaalde hinder en risico’s met zich meebrengt. Die moeten echter
wel binnen aanvaardbare grenzen blijven en dat is in Woubrugge bepaald niet het geval.
Onze zorgen daarover hebben wij in de vorm van een ‘zienswijze’ bij de gemeenteraad kenbaar
gemaakt. U kunt onze zienswijze vinden op onze website.

Werkzaamheden Oudendijkseweg
Begin januari 2018 gaat de gemeente van start met het opknappen van de Oudendijkseweg tussen
de Leidseslootweg en de Provinciale weg N446. Het asfalt wordt vernieuwd en er wordt aan beide
zijden van de weg beschoeiing en een damwand aangebracht.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS Rotterdam B.V. De aannemer zorgt voor
communicatie over de precieze planning, fasering, wegafsluitingen en omleidingsroutes.
De totale werkzaamheden duren tot eind december 2018.
Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met de heer T. Hogervorst,
toezichthouder van de gemeente via telefoonnummer 071-3327272.
Heeft u algemene vragen over het project, neem dan contact op met de heer E. Versluis, projectleider
van de gemeente via 071-3327361.
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Wandelpad Wijde Aa
Een van de projecten, die voortkomen uit het gemeentelijk programma Kernen in hun Kracht, betrof
het veelgebruikte fietspad langs de Wijde Aa, waar verschillende gebruikers met elkaar moeten
vechten om ruimte. Wij zochten meer ruimte voor voetgangers. De gemeente heeft dit idee
voortvarend ter hand genomen en het voetpad tussen Hoeve De Boe en de botenloods van Wijk is
inmiddels gereed. Er komen ook nog nieuwe bankjes en bekeken wordt of de verwaarloosde
molenvoet kan worden opgeknapt.
De werkgroep fiets-/wandelpaden is verheugd dat dit zo snel is gerealiseerd en gaat zich nu richten op
het doortrekken van het wandelpad naar het Witte Bruggetje. Ook staat een fiets-/wandelpad langs de
Leidse Slootweg tussen het haventje en de Bateweg op het verlanglijstje, maar dat zal geen
eenvoudige zaak zijn.

Aankleding dorpskern
Zo voortvarend als het wandelpad is gerealiseerd, zo stroperig gaat het met de voorstellen die zijn
gedaan om de aankleding van het dorp te verbeteren.
Het goede nieuws is dat de boomsingel tussen de volkstuinen en de N 446 wordt opgeknapt. Ook
wordt onderzocht of de rotondes in de N 446 kunnen worden geadopteerd, zodat ze beter
onderhouden gaan worden.
Ons is beloofd dat de andere punten met voorrang zullen worden aangepakt in het eerste kwartaal
van 2018. Daarbij wordt wel aangetekend dat de gemeente weinig kan doen aan verkeersborden van
derden, zoals de provincie en de ANWB.

Aanvullend vervoer
Reeds in ons vorige bulletin gaven wij aan dat dit geen eenvoudige zaak is. Wij gaan nu proberen of
wij middels www.wehelpen.nl voortgang kunnen boeken. Dit is een plek waar hulpvraag en
hulpaanbod elkaar kunnen vinden. De gemeente en Driemaster hebben de taak We Helpen de
komende tijd in alle kernen uit te rollen.

Automatische Externe Defibrillator - AED
Binnen de gemeente gaat een werkgroep het project HVW (HartVeiligWonen) uitrollen.
Dat houdt het volgende in:
- in kaart brengen waar zich AED’s bevinden
- AED eigenaren verzoeken hun AED aan te melden
- werven van burgerhulpverleners
- bekijken van scholingsmogelijkheden
- gestreefd wordt naar 24 uurs dekking 7 dagen per week
Binnen de gemeente bekijken we hoe hier invulling aan kan worden gegeven.
Wij hebben uw hulp hierbij hard nodig.
Wilt u uw AED aanmelden of wilt u burgerhulpverlener worden?
Neem dan contact op met Hein Hoogenboom
via info@dorpsraadwoubrugge.nl
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