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Verslag van de activiteiten van de VDW over 2019 
 

 Algemene terugblik 
 
Hoe kijken we terug op 2019? Het bestuur behandelde tal van zaken, kleine en grotere, sprak met inwoners en 
organisaties en had veelvuldig contact met de gemeente. Soms hadden wij succes, soms niet. Nu eens gaat 
het vlot, dan weer moeten we geduld of heel veel geduld hebben. Herhaaldelijk blijkt dat onze gemeente 
kennelijk gedwongen is de hand op de knip te houden, waardoor wensen, die op zich als redelijk worden 
erkend, toch niet binnen redelijke termijn ter hand genomen worden. 
 
Wij hebben getracht onze leden en de andere inwoners voortdurend op de hoogte te houden, waarbij onze 
openbare bijeenkomsten in Die Twee een belangrijke rol vervullen. Daar voelden wij ons breed gesteund door 
de leden en dat spoorde ons aan op de ingeslagen weg voort te gaan. 
 
Ons ledental groeide tot 379 en dat verheugt ons. Teleurgesteld moeten we constateren dat slechts 74 leden in 
2019 een vrijwillige bijdrage hebben gestort. Wij krijgen weliswaar financiële ondersteuning van de gemeente, 
maar hebben toch ook bijdragen van onze leden nodig om de uitgaven volledig te kunnen dekken. Wij zijn 
zuinig, maar gaan toch kijken waar we nog kunnen bezuinigen; wellicht moeten we het aantal inloopspreekuren 
verminderen. 
 

 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 overige inwoners van Woubrugge 
 
Hoe groot is ons bereik? Woubrugge heeft ca 3700 inwoners op ca 1525 adressen. Ons ledental is inmiddels 
gegroeid tot 379 begin 2020. Het streven blijft erop gericht het ledental te vergroten. Onze communicatie is in 
de eerste plaats gericht op onze leden, maar wij richten ons ook tot de overige inwoners van Woubrugge. 
 
Voor de leden en andere belangstellenden zijn ook dit jaar twee openbare bijeenkomsten gehouden: 

- Op 13 mei vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Na het huishoudelijk gedeelte werd een video 
vertoond van de Modelbouwvereniging Woubrugge. Daarna werd een overzicht gegeven van de 
activiteiten gedurende het afgelopen verenigingsjaar. Er waren ongeveer 40 aanwezigen. 

- Op 4 november vond de Najaarsbijeenkomst plaats. Aan de orde kwamen de stand van zaken en 
plannen met betrekking tot het Integraal Kindcentrum Woubrugge, de plannen voor huisvesting van 
arbeidsmigranten aan de Kruisweg, de bouwplannen aan de A. de Graaflaan en de Elzenlaan. De 
belangstelling was overweldigend: ongeveer 220 personen. Het plan voor de arbeidsmigranten 
resulteerde in veel debat, waaruit grote zorgen bleken. De initiatiefnemer en de wethouder slaagden er 
niet in de aanwezigen gerust te stellen. 

 
Het bestuur vergaderde 9 keer in Die Twee. Die vergaderingen fungeren ook als inloopspreekuur voor de 
leden. Leden kunnen ook via brief, mail of telefoon contact opnemen. Communicatie vindt plaats door middel 
van sociale media, zoals Facebook en Twitter, spandoeken, onze website en de Nieuwsbrieven, die digitaal (of 
in de brievenbus) worden verspreid naar de leden en andere belangstellenden. In 2019 zijn 7 Nieuwsbrieven 
uitgegeven: in januari, maart, april, juni, september, oktober en december. De Nieuwsbrieven van juli en 
november werden ook huis aan huis verspreid, zodat ook niet-leden geïnformeerd worden en wellicht lid 
worden. 
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 Communicatie met overheden en andere organisaties 
 
Om de inwoners goed te kunnen informeren is regelmatig contact met de gemeente essentieel. Daartoe 
bezoeken bestuursleden vergaderingen van de gemeenteraad, waar zo nodig wordt ingesproken, en nemen zij 
deel aan gemeentelijke bijeenkomsten en activiteiten, zoals de ‘ambitieavond’ in januari waar o.a. het IKC 
Woubrugge onder de aandacht werd gebracht, de excursie naar de windmolen in Reduzum in april en de 
infoavond Omgevingsvisie in november.  
 
Verder waren er contacten met andere dorpsraden, verenigingen, de Woondiensten Aarwoude, de Adviesraad 
Sociaal Domein en locale bedrijven, wanneer daartoe aanleiding was. Ook werd gesproken met de 
initiatiefnemer van het plan voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de Kruisweg. 
 

 Leefbaarheid m.b.t. de actuele situatie 
 
Met inwoners en gemeentelijke organisatie zijn er frequente contacten over zaken die de leefbaarheid in 
Woubrugge betreffen. Behalve de hierboven reeds genoemde onderwerpen kwamen ook dagelijkse 
beslommeringen aan de orde, zoals de aankleding van de dorpskern, de zwemplek, de verkeerssituatie bij de 
rotondes in de N446, de start van Automaatje en de rioolproblemen bij de van Hoogstratenlaan. 
 
Behalve het overleg met de contactambtenaar werd ook met andere medewerkers van de gemeente overleg 
gevoerd, onder meer over het plan Elzenlaan, de Omgevingsvisie en de huisvesting van arbeidsmigranten. 
  

 Leefbaarheid m.b.t. de middellange termijn 
 
Het plan om ook in Woubrugge een Integraal Kindcentrum te realiseren heeft weliswaar een hogere prioriteit 
gekregen dan aanvankelijke was voorzien, maar de benodigde financiën zijn nog bij lange na niet gevonden. 
Wel heeft de gemeente aan Nolina de gelegenheid geboden het terrein van de Rioolwaterzuivering te 
verwerven. In ruil heeft de gemeente gedurende twee jaar de optie een terrein van gelijke grootte te verwerven 
van Nolina. Wij zullen erop blijven aandringen van die optie gebruik te maken. 
 
Het plan Elzenlaan is nog niet in uitvoering, maar op het terrein langs de A. de Graaflaan wordt het bouwterrein 
in gereedheid gebracht. 
 
De geuroverlast blijft een aandachtspunt. Of de veranderende inzichten over de (intensieve) veehouderij, mede 
naar aanleiding van de stikstofproblematiek, daarin verandering zullen brengen zal de tijd leren. 
 

 Vooruitblik 
 
Zoals hierboven gezegd: we gaan door op de ingeslagen weg, maar staan ook open om nieuwe ideeën op te 
pakken. Zo bereikte ons onlangs de suggestie te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het realiseren 
van een “Knarrenhof”. Wie weet! 
 
Woubrugge, 23 januari 2020 

 

 

 

mailto:info@dorpsraadwoubrugge.nl

