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Uitnodiging aan onze leden en alle andere belangstellenden voor onze

NAJAARSBIJEENKOMST
MAANDAG 4 NOVEMBER IN DIE TWEE
INLOOP VANAF 19.30 UUR – OPENING 20.00 UUR
Op deze bijeenkomst gaan wij met u in gesprek over de verschillende bouwplannen
waarvan momenteel sprake is in Woubrugge.

 Integraal Kind Centrum Woubrugge
Goudkuil Bouwmanagement heeft met alle betrokken partijen gesproken over de
verschillende locaties waar het Integraal Kind Centrum Woubrugge gebouwd zou
kunnen worden:




De kindpartners: de Kinderkring, openbare basisschool Esselyckerwoude,
Snoopy kinderopvang en Floreo Kids
De sportverenigingen: V.V.Woubrugge, tennisvereniging Woubrugge, Sporthal
Oudendijk en de IJsvereniging Woubrugge
Bedrijven en bewoners: Nolina, Wijdezorg en de Vereniging Dorpsraad
Woubrugge.

De conclusies van het onderzoek worden door het college van Burgemeester en
Wethouders gedeeld. Over het onderzoek en het verdere proces, dat nog een aantal
jaren gaat duren, willen wij u informeren.

 Huisvesting arbeidsmigranten Kruisweg
U heeft gehoord van het initiatief om voor
400 arbeidsmigranten huisvesting te
bouwen aan de Kruisweg.
Wij plaatsen een aantal kritische
kanttekeningen bij dit plan en daarover
horen wij graag uw mening.
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 Bouwproject A.de Graaflaan
Op 10 juli was er een inloopbijeenkomst
in Die Twee over dit project. Toen werd
verwacht dat de verkoop zou starten in
het 4e kwartaal van 2019. Op 30 oktober
is er opnieuw een inloopbijeenkomst. Als
in die bijeenkomst nieuwe informatie
wordt verstrekt delen wij die met u op
onze bijeenkomst.

 Bestemmingsplan Elzenlaan
]
Op 25 september heeft de
gemeenteraad het Bestemmingsplan
Elzenlaan vastgesteld voor de bouw van
20 sociale woningen op het terrein Van
Egmond. Wat zijn de vervolgstappen?
Daarover meer tijdens onze bijeenkomst.

 Rondvraag
We sluiten de vergadering af met een rondvraag, waar u alle overige zaken aan de
orde kunt stellen, die u onder onze aandacht wilt brengen.

Vereniging Dorpsraad Woubrugge
Bent u al lid of wilt u lid worden?
Meld u dan aan tijdens de bijeenkomst of op info@dorpsraadwoubrugge.nl.
De vereniging heft geen verplichte contributie maar een vrijwillige jaarlijkse bijdrage
van € 5 wordt op hoge prijs gesteld. Wij gaan heel voorzichtig om met het geld dat
ons door de leden en de gemeente ter beschikking wordt gesteld. Ons banknummer
is NL72RBRB0828910782 ten name van Ver. Dorpsraad Woubrugge.
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