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Algemene Ledenvergadering – vrijdag 2 oktober – Die Twee 
 

Indien op 2 oktober de huidige Corona afstandsmaatregelen nog van kracht zijn  
kunnen wij helaas maximaal 50 leden toelaten. 

Wanneer er dan andere regels gelden passen wij ons plan aan. 
Wij zullen medio september hierover nadere mededelingen doen en de agenda rondsturen. 

 

 

 

 

 
Voorafgaand aan de vergadering presenteert de  

Windgroep Jacobswoude  

plannen voor de plaatsing 
van windturbines in de 
Vierambachtspolder 

 
Vraag en antwoord 

  

 

 
Geluidsoverlast door vliegtuigen 

 
Het bestuur heeft zich laten voorlichten door Rob Loekenbach van de Werkgroep Geluidsoverlast Kaag en 
Braassem Noord over de plannen over de toekomst van Schiphol en de luchtvaart. Daarbij bleek dat deze in de 
toekomst ook meer geluidshinder voor Woubrugge kunnen betekenen. Wij ondersteunen de gemeente, die streeft 
naar het terugdringen van de hinder die inwoners van Schiphol ervaren. 

 

 

 
Integraal Kindcentrum Woubrugge 

 
Met veel instemming hebben wij geconstateerd dat vanuit PRO Kaag en Braassem aan de gemeenteraad is 
voorgesteld om het financieel overschot uit 2019 van € 690.000 te reserveren voor het IKC Woubrugge. Natuurlijk 
beseffen wij dat er uiteindelijk een veel groter bedrag nodig zal zijn, maar dit begin zou onderstrepen dat de raad 
zich ervan bewust blijft dat realisatie van het IKC Woubrugge belangrijk is, overeenkomstig de gemeentelijke 
prioriteitenlijst. Ieder voorstel om daarvoor de benodigde financiën te vinden juichen wij toe. De gemeenteraad 
spreekt hierover tijdens haar vergadering op 13 juli. 

 

 

 
Huisvesting arbeidsmigranten 

 
Het plan om 400 arbeidsmigranten te huisvesten in nieuw te bouwen accommodatie aan de Kruisweg houdt onze 
aandacht. Wij zijn ons bewust van de onrust die hierover leeft. Helaas kunnen wij op dit moment niets anders dan 
afwachten op de uitkomst van het overleg dat de initiatiefnemer voert met de gemeente. Inmiddels heeft de 
gemeente wel een omgevingsvergunning verstrekt voor het opstarten van een zorgboerderij op Kruisweg 18. 
 

 

 
De gemeente werkt aan het opstellen van een Omgevingsvisie. 

Er was gelegenheid om daarop een zienswijze in te dienen. Dat hebben wij dan ook gedaan. Wij hebben onze 
zienswijze toegespitst op de onderwerpen woningbouw, woon- en leefklimaat (stank en geluid), Integraal 
Kindcentrum Woubrugge, tweede ontsluitingsweg, fiets- en wandelpaden en inwonerparticipatie. 
 

De volledige zienswijze kunt u vinden op onze website www.dorpsraadwoubrugge.nl 
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