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Onze Najaarsvergadering op 12 oktober werd bezocht door bijna 100 deelnemers!
Voor de pauze ging het over een ´duurzaam´ en ´energieneutraal´ Kaag en Braassem,
enthousiast ingeleid door wethouder Inge van der Meer en beleidsmedewerker Guido van
Enckevort.
Na de pauze werd een overzicht gegeven van de activiteiten van de dorpsraad.
Het volledige verslag van de vergadering en de PowerPointPresentatie kunt u vinden op
onze website www.dorpsraadwoubrugge.nl

Burgemeester en Wethouders ON TOUR
Op 11 december bracht het College van B&W een werkbezoek aan Woubrugge. In de
middag werden de Hussonhoek en de Batehof bezocht.
Daarna volgde in Die Twee een stamppotmaaltijd met de dorpsraad. Daarbij werd gesproken
over de rol van de dorpsraad, de relatie met de gemeente en de verschillende wensen van
de dorpsraad. Wij hebben in 2018 enkele malen ons ongenoegen geuit over het niet
nakomen van afspraken die met de dorpsraad werden gemaakt. Ook het gebrekkig
functioneren van het gemeentelijke meldingen- en klachtensysteem hebben wij opnieuw aan
de orde gesteld. Inmiddels heeft de gemeente gelukkig een aantal maatregelen genomen om
deze storende onvolkomenheden uit de wereld te helpen. Wij hebben goede hoop dat de
situatie in 2019 merkbaar zal verbeteren.
’s Avonds was er een inloopspreekuur voor de inwoners van Woubrugge. Daarvan is door
ongeveer 40 personen gebruik gemaakt. B&W hebben de verschillende opmerkingen
meegenomen en zullen de inwoners en de dorpsraad vertellen wat zij hiermee gaan
ondernemen.
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Voor 2019 staat weer een groot aantal onderwerpen op de agenda.
-

Het Ontwerp Bestemmingsplan Elzenlaan, dat handelt over de voorgenomen woningbouw
op het terrein van Egmond, zal ongetwijfeld in de gemeenteraad aan de orde komen. Er zijn
verschillende zienswijzen ingediend, waaronder één van de dorpsraad, die door het college
van B&W beantwoord zullen worden.

-

Wij zijn van plan met de gemeente opnieuw in gesprek te gaan over de uitwerking van het
‘dorpsperspectief’, zoals dat is opgenomen in de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie
2025. Daarbij gaat het ons met name om de ontwikkelingen rondom de A. de Graaflaan, waar
wij ons zorgen maken over de onsamenhangende besluitvorming.

-

De plannen van de regio Holland Rijnland, waarvan Kaag en Braassem deel uitmaakt, voor
het opwekken van duurzame energie door windturbines en velden zonnepanelen zullen
ongetwijfeld in verdere discussie komen. De dorpsraad zal dit blijven volgen en met name de
aandacht richten op de informatieverstrekking aan de inwoners, zodat ook zij daarover kunnen
meedenken en meepraten.

-

Met grote belangstelling zullen wij blijven deelnemen aan de plannenmakerij over het
Integraal Kind Centrum Woubrugge (IKCW). Hoewel de bouw daarvan waarschijnlijk pas
over 5 tot 10 jaar zal plaatsvinden, loopt de planvorming door. Dat is van belang, omdat de
gemeente het recht van koop heeft op het vrijkomende terrein van de rioolwaterzuivering.
Grondruil met Nolina biedt dan mogelijkheden voor zowel het IKCW, als voor extra
sportaccommodaties.

-

Bij de gemeente zullen wij blijven aandringen op maatregelen om de geuroverlast te
beperken. Wij blijven het onverteerbaar vinden dat er kennelijk geen wettelijke mogelijkheden
zijn om de overlast voor Woubrugge te beperken.

-

En natuurlijk zullen wij regelmatig contact blijven onderhouden met B&W, gemeenteraad en
ambtelijke organisatie over de lopende zaken. Er is een voortgangslijst met een twintigtal
onderwerpen die de fysieke leefbaarheid van het dorp betreffen, waarvan wij de voortgang
nauwlettend zullen blijven volgen, samen met onze nieuwe contactambtenaren Guido van
Enckevort en Chris van der Helm.

-

Wij zullen u blijven informeren over onze bezigheden door middel van onze nieuwsbrieven en
in de Algemene Ledenvergadering en de najaarsbijeenkomst. En wij blijven beschikbaar voor
uw opmerkingen per mail, telefoon en op ons inloopspreekuur op iedere derde donderdag
van de maand (behalve in juli en augustus) van 10.00 tot 11.00 uur In Die Twee.

Financiën
Uw bestuur probeert de uitgaven tot een minimum te beperken. Onze vereniging wordt
financieel gesteund door de gemeente. Toch kunnen wij bijdragen van onze leden niet missen.
Wij maken ons zorgen over het teruglopen van de bijdragen van onze leden.
Daarom roepen wij u hierbij op om het nieuwe jaar goed te beginnen met het overmaken van uw
vrijwillige bijdrage 2019 op banknummer NL72RBRB0828910782 ten name van Ver. Dorpsraad
Woubrugge.
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