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Vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering geven wij u hieronder het
verslag van onze activiteiten in 2018. Tijdens de vergadering gaan wij daarover
graag met u in gesprek en natuurlijk ook over de toekomst van Woubrugge.
De agenda voor de Algemene Ledenvergadering zullen wij u tijdig toesturen.

Verslag activiteiten 2018


Doelstellingen

De activiteiten van de VDW concentreren zich op communicatie en leefbaarheid:
- Communicatie met de leden en de overige inwoners van Woubrugge;
- Communicatie met overheden en andere organisaties;
- Leefbaarheid met betrekking tot de actuele situatie;
- Leefbaarheid met betrekking tot de middellange termijn.


Communicatie met de leden en de inwoners van Woubrugge

Hoe groot is ons bereik? Woubrugge heeft ca 3700 inwoners op ca 1525 adressen. Onze 365 leden
wonen op 322 adressen. Wij bereiken dus ruim 20 procent van de adressen/ inwoners. Het streven
blijft erop gericht het ledental te vergroten. In de loop van het jaar zijn ook regels opgesteld en
ingevoerd in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.
Voor de leden en andere belangstellenden zijn twee openbare bijeenkomsten gehouden:
- Op 20 april vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Na het huishoudelijk gedeelte werd
stilgestaan bij het vijfjarig bestaan van de VDW. De aanwezige 70 leden moedigden het
bestuur aan op de ingeslagen weg voort te gaan.
- Op 12 oktober vond de Najaarsbijeenkomst plaats. Daarin informeerden wethouder Inge van
der Meer, bijgestaan door Guido van Enckevort, de bijna 100 aanwezigen over de plannen
van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid en energieneutraliteit. Verder werd een
overzicht gegeven van de activiteiten van de VDW.
Het bestuur vergaderde 9 keer in Die Twee. Die vergaderingen fungeren ook als spreekuur voor de
inwoners van Woubrugge. Leden kunnen ook via brief, mail of telefoon contact opnemen.
Communicatie vindt plaats door middel van sociale media, zoals Facebook en Twitter, onze website
en de Nieuwsbrieven, die digitaal (of in de brievenbus) worden verspreid naar de leden en andere
belangstellenden. In 2018 zijn 4 Nieuwsbrieven uitgegeven: in februari, maart, september en
december. Dit jaar is begonnen de Nieuwsbrieven ook huis aan huis te verspreiden, zodat ook nietleden geïnformeerd worden en wellicht lid worden.
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Communicatie met overheden en andere organisaties

Van onze zijde bestond veel onvrede over de communicatie met de gemeente. Afspraken werden
onvoldoende nagekomen en het systeem van klachten en meldingen functioneerde gebrekkig. In
maart spraken wij daarover met de burgemeester. Daarna zijn hierover met de gemeente nog
verschillende gesprekken gevoerd en die hebben geleid tot acties, waarna de situatie merkbaar is
verbeterd. In december ontmoetten wij het voltallige college van B&W (on Tour) om de situatie nog
eens integraal door te nemen. De aandacht mag echter niet verslappen.
Ook met andere instanties en organisaties zijn contacten geweest. In het bijzonder met Woubrugse
(sport)verenigingen/sporthal en andere dorpsraden, vooral in voormalig Jacobswoude. Zo waren er
contacten met lokale bedrijven (waaronder Nolina, VDE Plant, Van Harten), wanneer daartoe
aanleiding was.
Verder waren bestuursleden aanwezig bij gebeurtenissen, zoals de opening van het trapveldje van de
V.V.Woubrugge, de start van de werkzaamheden aan de Oudendijkseweg, de aankleding van de van
Woudeweg, de zogenoemde gemeentelijke “schouw”, bij de voltooiing van de werkzaamheden aan de
Boddens Hosangweg/Vierambachtsweg (met het Hoogheemraadschap) en de N 207 (met de
provincie). Ook bij de woondiensten, Tom in de buurt en de Ondernemersvereniging Kaag en
Braassem Oost waren wij present.


Leefbaarheid m.b.t. de actuele situatie

Met inwoners en gemeentelijke organisatie zijn er frequente contacten over zaken die de leefbaarheid
in Woubrugge betreffen. Dan gaat het veelal om hinderlijke of gevaarlijke situaties: de aankleding van
het dorp, problemen met bestrating, straatmeubilair, achterstallig onderhoud (bv. van bruggen),
groenbeheer, het (niet) ophalen van afval. De situatie met betrekking tot de AED’s had eveneens onze
aandacht.
Regelmatig kwamen meer structurele zaken aan de orde, zoals de zwemplek Wijde Aa, het
“struinpad” en het opknappen van de “molenvoet” langs dit traject.
In september vond (eindelijk) een uitgebreide rondgang door Woubrugge plaats met een groot aantal
gemeentelijke medewerkers om aandacht te vragen voor de dagelijkse zorgen. Dit heeft zeker
bijgedragen tot snellere acties. Dat geldt helaas nog niet voor kwesties waarbij de provincie ZuidHolland betrokken is, zoals de situatie bij de rotondes in de N446 en de afbakening van de
beheersgrenzen tussen provincie en gemeente.


Leefbaarheid m.b.t. de middellange termijn

Wij volstaan in dit verslag met een opsomming van de belangrijkste kwesties:
-

De voorgenomen bebouwing van het Terrein van Egmond (plan Elzenlaan)
Verschillende andere ontwikkelingen langs de A.de Graaflaan, afgezet tegen de
Perspectiefschets van Woubrugge uit de MRSV
De verwerving van het terrein van de Rioolwaterzuivering
Het Integraal Kindcentrum, in het kader van de gemeentelijke ambities
De geuroverlast als gevolg van de (intensieve) veehouderijen

Al deze onderwerpen kwamen aan de orde, al naar gelang het stadium van voortgang, en werden
besproken met de direct betrokkenen en waar nodig de gemeenteraad, B&W en de ambtelijke
organisatie. Met genoegen constateren wij dat de deur voor ons altijd openstaat.

Wilt u ook weten wat we in 2019 doen?
kom dan 13 mei naar de openbare Algemene Ledenvergadering
en denkt u ook nog aan uw vrijwillige bijdrage 2019?
banknummer NL72RBRB0828910782 ten name van Ver. Dorpsraad Woubrugge.
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