Nieuwsbrief 53 – augustus 2021
Algemene Ledenvergadering op 15 oktober
Op vrijdag 15 oktober 2021 willen we eindelijk weer een bijeenkomst
houden in Die Twee. De definitieve uitnodiging zullen wij in september
toesturen. Er zal weer een huishoudelijk gedeelte zijn met de
gebruikelijke onderwerpen, zoals de jaarverslagen, de financiën en de
samenstelling van het bestuur. Maar er valt veel meer te bespreken,
want er staan diverse gemeentelijke projecten op stapel.
Integraal Kindcentrum Woubrugge en woningbouw
Het Integraal Kindcentrum Woubrugge (IKC) zal worden gevestigd op de locatie van de
huidige Kinderkring. De gemeenteraad heeft daarvoor bijna € 6 miljoen vrijgemaakt. In
samenhang hiermee worden de verkeersstromen bekeken. Ook de nabijgelegen rioleringen
worden aangepakt en de waterafvoer, i.v.m. de wateroverlast in dat gedeelte van de kern.
Esselyckerwoude
Het vrijkomende locatie Esselyckerwoude is bedoeld voor woningen of appartementen.
Nolina terrein
Voor dit terrein zal door de gemeente een apart ontwikkelingstraject worden opgezet in
samenwerking met Nolina.
Knarrenhof
Er is inmiddels een initiatief voor een Knarrenhof waar mensen zelf hun eigen en
gemeenschappelijke woonruimte bepalen en expliciet afspreken elkaar te helpen wanneer
dat nodig is. Initiatiefneemster Mia Hoes zoekt inwoners die belangstelling hebben en willen
meewerken aan de uitwerking van dit idee en het zoeken naar een geschikte locatie.
Belangstellenden kunnen contact opnemen via mhj.hoes@ziggo.nl of op 06-25444429.
Bateweg
Een gedeelte van de Bateweg wordt gereconstrueerd, waarbij de bereikbaarheid van het IKC
ook meespeelt. Er liggen verschillende dilemma’s voor deze ontsluitingsweg. Wel of geen
parkeerplekken? Wel of niet handhaven van de platanen (die het voetpad omhoog drukken).
Wij hebben de gemeente gevraagd om de verkeersvraagstukken integraal te bekijken.
Reeds in onze ‘houtskoolschets’ van 2017 hebben wij gepleit voor een groenstrook met
fietspad en wandelpad tussen het glastuinbouwgebied en de woningen. Wij denken dat
daardoor minder fietsers de Oudendijkseweg en de Bateweg zullen gebruiken, waarmee de
verkeersveiligheid gediend wordt. Ook worden extra recreatieve mogelijkheden geboden
voor de dorpelingen en recreërende passanten.
Veiligheid en recreatie kunnen verder worden gediend door ook langs de Leidse Slootweg
een vrijliggend fiets-/wandelpad aan te leggen, vanaf de Bateweg tot het haventje van Brunt.
Daarmee wordt de wandelroute langs de Wijde Aa en naar de zwemplek veiliger ontsloten.
Verder hebben wij opnieuw aandacht gevraagd voor de A. de Graaflaan. Moet er iets
gebeuren met die weg om het toenemende verkeer te kunnen verwerken?

Huisvesting arbeidsmigranten Kruisweg 18
Op 15 september van 19.30 – 21.00 uur wordt door de initiatiefnemer een (digitale)
informatieavond georganiseerd. Tevoren zal de initiatiefnemer nog een huis aan huis brief
verspreiden. Hij heeft verder aangegeven eind september een aanvraag voor een
vergunning te willen indienen. Om uiteindelijk een Omgevingsvergunning te krijgen moet de
gebruikelijke procedure worden gevolgd, waarbij belanghebbenden bezwaar kunnen maken.
Wij hebben de gemeente gewezen op een aantal knelpunten, waaronder de positie van de
zorgboerderij en de gevaarlijke verkeerssituatie die dreigt te ontstaan op de Kruisweg/N446.
Bibliotheek
Wij hebben onze verbazing geuit over de plotselinge sluiting van de bibliotheek naast de
Kinderkring. Inmiddels wordt een en ander door de gemeente nader bekeken en wij hebben
aangedrongen op een spoedige oplossing.
Molenvoet Oudelandsedijk
Met veel plezier hebben wij kunnen constateren dat de locatie van de verdwenen molen bij
de Oudelandsedijk is opgeknapt: een fraai en leerzaam rustpunt voor recreanten.

Noteer 15 oktober
Op de Algemene Ledenvergadering op 15 oktober zullen deze onderwerpen
zeker ter sprake komen.
We zijn ook met de gemeente in gesprek over de wijze waarop de inwoners
bij de planvorming betrokken kunnen worden. Daarbij denkt de gemeente aan
een of twee inloopavonden of kramenmarkten.
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