Nieuwsbrief Vereniging Dorpsraad Woubrugge
Nummer 35 – maart 2018

De vereniging richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid in Woubrugge.
Om dat te kunnen realiseren willen we ook een betere communicatie tussen de inwoners
en met het gemeentebestuur.
Wat hebben we bereikt? Wat is (nog) niet gelukt? Wat ging goed en wat kan beter?

Gaan we zo door? Gaan we anders verder? Of moeten we stoppen?
Wat verwacht u van de vereniging en het bestuur?
Daarover gaat het bestuur graag in gesprek
met de leden en alle andere belangstellenden op onze

Algemene Ledenvergadering 2018
die gehouden zal worden op vrijdag 20 april in Café Die Twee
Aanvang 20.00 uur – inloop vanaf 19.30 uur

Iedereen is welkom op de Algemene Ledenvergadering. De agenda vermeldt een aantal zaken
waarover de leden kunnen stemmen. Wie geen lid is mag vanzelfsprekend wel meepraten, maar
natuurlijk niet stemmen. Wel kan iedereen zich ter plaatse aanmelden als lid. De vereniging heeft tot
dusver geen verplichte contributie, maar vraagt de leden wel om een vrijwillige bijdrage, waarbij wij
denken aan een bedrag van tenminste € 5,00 per jaar.

Hierna vindt u de AGENDA voor de Algemene Ledenvergadering 2018.
Het verslag van de vergadering van 2017 en de financiële stukken kunt u vinden
op onze website www.dorpsraadwoubrugge.nl
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AGENDA
1. Opening en mededelingen; vaststelling van de agenda
2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 7 april 2017
3. Financiën






De penningmeester doet verslag over de inkomsten en uitgaven in 2017 en de balans
per 31 december 2017.
Verslag van de kascommissie 2017, bestaande uit Nico van der Hulst en Rob de
Jong.
Na goedkeuring wordt de leden gevraagd het bestuur te dechargeren voor het
gevoerde financiële beleid.
Het bestuur stelt voor om over het jaar 2018 de contributie vast te stellen op
€ 0,00, in de verwachting dat in 2018 door de leden voldoende vrijwillige bijdragen
zullen worden gegeven. Daarvoor wordt de leden om goedkeuring gevraagd.
Het bestuur stelt voor als leden van de kascommissie 2017 te benoemen Rob de
Jong en Anneke Zwarst.

4. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit 6 leden en het bestuur stelt voor dit zo te laten. In het najaar van
2017 is Corrie Kroes om persoonlijke redenen uit het bestuur getreden; er bestaat dus een
vacature. Het bestuur stelt voor Veronique Blommaart te benoemen tot lid van het bestuur.
Veronique staat het bestuur al lang met raad en daad terzijde.
Volgens het rooster van aftreden vertrekken Ben Beukenholdt en Jan Veraart. Zij zijn
herkiesbaar en bereid een eventuele herbenoeming te aanvaarden. Herbenoemingen gelden
voor maximaal 3 jaar.

Leden van de vereniging kunnen tot 2 weken voor de vergadering
 voorstellen doen voor de hoogte van de contributie.
 kandidaten voordragen voor de kascommissie 2018. De voorstellen moeten voorzien
zijn van tenminste 15 handtekeningen van leden van de vereniging.
 voorstellen doen voor het aantal leden waaruit het bestuur moet bestaan.
 kandidaten voordragen voor het bestuur. De voorstellen moeten voorzien zijn van
tenminste 15 handtekeningen van leden van de vereniging.
Indien over een of meer van deze punten voorstellen worden ingediend zullen die uiterlijk 1
week vóór de vergadering aan de leden worden meegedeeld.

PAUZE MET KOPJE KOFFIE OF THEE
5.

VIJF JAAR VERENIGING DORPSRAAD WOUBRUGGE
Terugblik op vijf jaar dorpsraad, in het bijzonder op 2017
Wat hebben we bereikt? Wat is (nog) niet gelukt? Wat ging goed en wat kan beter?
Gaan we zo door? Gaan we anders verder? Of moeten we stoppen?
Wat verwacht u van de vereniging en het bestuur?
6. Sluiting
Na afloop wordt een glaasje aangeboden om het eerste lustrum van de vereniging te vieren!
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OVERIG NIEUWS
Extra Sociale Woningbouw op terrein Van Egmond
Op 15 januari vond in Immanuel een bijeenkomst plaats, waarbij de bewoners van de
Kerkweg nogmaals hun zorgen hebben uitgesproken aan de burgemeester en wethouder
Schoonderwoerd. Op 5 februari heeft de gemeenteraad toestemming gegeven aan het
College van B&W om het bestemmingsplan voor de Locatie Van Egmond Woubrugge op te
stellen. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het ter visie worden gelegd. De
dorpsraad heeft afgesproken elke drie maanden met de gemeente te bezien hoe de verdere
procedure verloopt en of de bewoners hierover volledig worden geïnformeerd en waar
mogelijk bij worden betrokken.
Wij houden de vinger aan de pols en zullen erop blijven aandringen dat in de loop van dit
proces alsnog een schetsplan wordt gemaakt voor de hele omgeving ter nadere invulling van
het recent vastgestelde ‘dorpsperspectief’ van Woubrugge.
Uitwerking dorpsperspectief
Inmiddels is de dorpsraad door wethouder Schoonderwoerd uitgenodigd om mee praten over
de uitwerking van het ‘dorpsperspectief’, zoals dat is vastgelegd in de Maatschappelijk
Ruimtelijke Structuurvisie 2025 (MRSV). Het gaat dan om het bouwen van een Integraal
Kind Centrum (IKC), waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en scholen worden
ondergebracht. Gelijktijdig wordt gekeken naar de ruimtevragen van de sporthal en
sportverenigingen, met name voetbal, tennis en schaatsclub.
Geuroverlast
Het Bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem Oost heeft ter inzage gelegen. Het
plan biedt, onder strikte voorwaarden, beperkte mogelijkheden om veehouderijen uit te
breiden.
Wij hebben een zienswijze ingediend en erop gewezen dat Woubrugge al vele jaren veel
geuroverlast ervaart van bestaande bedrijven. Wij menen dat geen enkele uitbreiding zou
mogen worden toegestaan, wanneer daarmee de overlast wordt vergroot. Ook de fijnstof
problematiek speelt daarbij een rol.
Wij hopen dat de nieuwe gemeenteraad zich spoedig gaat bezig houden met het opstellen
van een gemeentelijke visie met betrekking tot de (intensieve) veehouderij.
Wijde Aa struinpad – Wijde Aa zwemplek
Op Facebook is er nogal wat negatief commentaar geuit over het nieuwe struinpad langs het
fietspad Wijde Aa. Overigens niet door leden van onze vereniging. Wij denken dat het
struinpad en de nieuwe bankjes deze zomer, wanneer er weer druk gewandeld en gefietst
gaat worden, zijn nut zal bewijzen.
De werkgroep bekijkt nu of ook langs de Oudendijkseweg een vrijliggend wandelpad kan
worden aangelegd. Dat zou de verkeersveiligheid en het wandelplezier zeker verder kunnen
vergroten.
Verder hebben wij gevraagd om een aantal verbeteringen aan te brengen bij de zwemplek
om het zwemmen en recreëren nog aangenamer en veiliger te maken. De gemeente gaat
proberen een en ander vóór het komende zwemseizoen te realiseren.
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Màxima bypass
Wij hebben ons, met de dorpsraad Hoogmade, uitgesproken tegen ideeën om de
Màximabrug te verbinden met de N446 De gemeente denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen.
Sociaal domein
Krantje lezen, andere mensen ontmoeten? Dat kan in de Bibliotheek Woubrugge op
woensdag van 12-16 uur; donderdag van 10-12 uur en 18.30-20.30 uur en vrijdag van 12-16
uur. Adres: Cornelis Kempenaarlaan 2.
Wijkpunt Woubrugge: voor allerhande vragen over zorg en welzijn.
Heeft u een vraag op het gebied van zorg en welzijn, zoals
- Ik ben alleen; wat kan ik allemaal aan activiteiten doen in de gemeente?
- Welke ondersteuning kan ik krijgen voor de (mantel)zorg van mijn moeder?
- Hoe organiseer ik mijn huishouden, financiën of administratie
- Ik ben hier pas komen wonen en wil een beetje op weg worden geholpen.
- Welke hulp en woningaanpassing is er mogelijk zodat ik langer thuis kan blijven
wonen?
- Ik heb een geweldig idee voor een leuke activiteit. Hoe kan ik dit organiseren?
- Ik ben op zoek naar vrijwilligerswerk.
In Woubrugge kunt u met uw vraag altijd terecht bij het Wijkpunt in De Kinderkring, Cornelis
Kempenaarlaan 2. Een afspraak maken is niet nodig, u kunt elke maandag tussen 14 en 16
uur binnenlopen. Het Wijkpunt is een initiatief van Tom in de buurt, De Driemaster, het
Kernteam Kaag en Braassem en het Wmo-loket. Meer informatie: bel 088 254 23 55 of kijk
op www.kaagenbraassem.nl/ondersteuning.
Verenigingenberaad
Op 25 januari was er weer een bijeenkomst van verenigingen. Gedacht wordt aan het
uitgeven van een gids met de Woubrugse verenigingen, aan een activiteitenkalender en aan
kennisuitwisseling. De werkgroep bestaat nu uit Marco Wesseling, Johan Forsch en Thea
Kok, met Ewout van der Dussen als contactpersoon met het bestuur van de dorpsraad.
Aankleding dorpskern
De gemeente heeft nog steeds geen gelegenheid gehad om uitvoering te geven aan de
suggesties van de werkgroep. De bedoeling is echter dat dit voorjaar (eindelijk) een begin
gemaakt gaat worden.

De dorpsraad heeft een inloopspreekuur op iedere derde donderdag van de maand
(behalve in juli en augustus) van 10.00 tot 11.00 uur In Die Twee.

Onze oproep om een vrijwillige bijdrage te doen heeft gelukkig succes gehad.
Daarvoor onze dank aan alle gevers.
Wie nog geen bijdrage heeft overgemaakt kan dat alsnog doen op banknummer
NL72RBRB0828910782 ten name van Ver. Dorpsraad Woubrugge.
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