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Verslag van de Najaarsbijeenkomst op 30 oktober 2015 in Die Twee 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet namens het gehele bestuur de ruim 70 aanwezigen 
welkom, waaronder wethouder Henk Hoek, raadsleden, gemeentelijke ambtenaren en natuurlijk de leden van 
de vereniging en andere belangstellenden. Een bijzonder woord van welkom aan de heer Edwin van der Eijk, 
die zich zojuist als 300

ste
 lid heeft aangemeld en daarom een fles wijn aangeboden krijgt. 

 
Ledenvergadering 
 

 Met algemene stemmen wordt het Reglement conform het voorstel goedgekeurd. 

 Met applaus wordt de heer Ger Kok tot bestuurslid benoemd, waarmee de vacature Paul van Buul 
wordt ingevuld. De voorzitter dankt Paul voor zijn inbreng als bestuurslid en met name zijn zorgvuldig 
en spaarzaam financieel beleid. Als dank krijgt ook hij een fles wijn. 

 Met applaus wordt Marijke Weimar benoemd tot lid van de Kascommissie, waarmee de vacature Ger 
Kok wordt ingevuld. 

 
Terrein van Egmond 
 
Namens de Werkgroep doet voorzitter Jacco Geschiere, aan de hand van een Power Point Presentatie, verslag 
van de werkzaamheden van de werkgroep. Hij memoreert de samenstelling van de werkgroep en het 
meegegeven kader. De werkgroep is 4 keer bijeen geweest en heeft op de Open Waterrecreatiedag veel 
inbreng van inwoners mogen ontvangen. 
 
De mogelijke bestemmingen, die de werkgroep heeft verzameld, zijn: Verkoop, Groen, Sport, Woningen en 
Bedrijfsgebouwen. Het bestuur voegde daar Parkeren aan toe. Een en ander stond ook beschreven in de 
Nieuwsbrief nr. 17. Op het projectiescherm worden de verschillende ideeën met plaatjes en schetsen nader 
geïllustreerd. 
 
Namens het bestuur bedankt Jan Veraart de Werkgroep voor het verrichte werk. Hij memoreert dat het geen 
eenvoudige opgave was om belangstelling te mobiliseren en de uiteenlopende ideeën van inwoners samen te 
brengen. Sommigen spreken letterlijk over hun achtertuin, voor anderen is het een ver-van-mijn-bed-show. 
 
Vervolgens zet Jan Veraart het vervolgtraject uiteen, waarbij met name zal worden gekeken naar de 
mogelijkheden die wellicht ontstaan bij het beschikbaar komen van het terrein van de 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie. En natuurlijk zullen ook de financiële aspecten aan de orde moeten komen. 
 
Er volgt een levendige discussie, waarbij verschillende kritische kanttekeningen worden gemaakt. 

 Er is een pleidooi om het terrein te reserveren voor evenementen 

 De geschiktheid voor woningbouw of bedrijven wordt betwijfeld 

 Als speelterrein ligt het terrein wellicht te excentrisch 

 Verschillende aanwonenden herhalen hun voorkeur het terrein zoveel mogelijk ´groen´ te laten en 
hebben sympathie voor het voorstel van de heer Loek van Vliet 

 Gewezen wordt op de geluidsweerkaatsing door aanwezige kassen 

 Sport en Spel kunnen beter bij de bestaande sportvelden worden gesitueerd 

 Dat geldt zeker wanneer in die omgeving ooit een Brede School zou worden gevestigd 
 
Wethouder Henk Hoek dankt de Dorpsraad en de Werkgroep voor hun inspanningen en onderstreept het 
belang dat inwoners in de beginfase van dit soort projecten worden betrokken.  Hij zal graag het overleg met de 
Dorpsraad voortzetten. 
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Opgemerkt wordt dat het inschakelen van inwoners in het voortraject een goede zaak is, maar niet echt nieuw:  
het gebeurde ook al met succes bij het plan Bateweg Noord, zo’n 30 jaar geleden. 
 
Tijdens de Pauze wordt nog een kop koffie genuttigd. Op het scherm wordt een prachtige herfstkleurige boom 
vertoond, ter ondersteuning van de suggestie aan de gemeente om meer bomen met fraaie herfstkleuren te 
planten. 
 
Vervolgens brengt de voorzitter nog een aantal andere punten ter tafel zoals 

 Het gemeentelijke programma Kernen in hun Kracht 

 De verbreding van de N 207 en de mogelijke extra verkeersdruk op de N 446 

 Verschillende verkeerssituaties in de kern Woubrugge, waaronder de rotondes N 446 (waar de 
provincie nog steeds niet begonnen is de toegezegde verbeteringen te realiseren). 

 De dijkverzwaringen en herinrichting Boddens Hosangweg en Vierambachtsweg 

 De zwemplek Wijde Aa en verbetersuggesties van de ‘beheerder’ Roel Veenstra 
Opgemerkt wordt dat de Dorpsraad veel begrip en medewerking ervaart van de zijde van de gemeente, maar 
dat natuurlijk niet alle wensen ook gerealiseerd kunnen worden, zeker niet onmiddellijk. 

Tijdens de Rondvraag komen nog vele andere zaken aan de orde. 

 Dick Warmerdam doet verslag van zijn contacten met de provincie over de alsmaar voortslepende 
geluidskwestie van de Woubrugse brug. De Dorpsraad is verheugd over zijn inspanningen. 

 Opnieuw wordt veel geklaagd over te hard rijdende autoverkeer, zowel in de kern als op de N 446. 
Gesuggereerd wordt meer flitspalen te plaatsen. 

 Gevraagd wordt naar een afscheidingshek tussen fietspad en rijweg op de brug. Dit idee is eerder 
verworpen, omdat de brug daarvoor te smal is. 

 Er is onvrede over het feit dat het afvalbrengstation in Ter Aar binnenkort niet meer door 
Woubruggenaren gebruikt mag worden. Wethouder Hoek legt uit hoe het zit en deelt mee dat voor 
gescheiden geleverd afval ook op het afvalbrengstation Veenderveld niet betaald hoeft te worden. 

 Er is kritiek op het gebrekkig onderhoud van het wegdek en de bermen van de A. de Graaflaan. 

 Gevraagd wordt naar het moment waarop het terrein van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie vrij komt. 
Wethouder Hoek deelt mee dat dit nog niet bekend is, maar dat er contacten lopen met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. 

 Opgemerkt wordt dat de verdwenen bankjes langs het fiets/-wandelpad Wijde Aa nog steeds niet 
teruggeplaatst zijn. 

 Langs het fietspad staat een ‘prullenmand’, zonder bakje! 

 Gevraagd wordt de sleuven in het fietspad Wijde Aa (gemaakt voor het aanbrengen van de drainage) te 
herstellen. 

 Betreurd wordt dat er kennelijk niet wordt opgetreden tegen de bouwval op de hoek Boddens 
Hosangweg/Kruisweg. 

 Gevraagd wordt naar het tijdstip waarop de bomen worden geplant bij de Hussonhoek. Voorgesteld 
wordt hierbij de scholen te betrekken. 

 Het bordje dat verwijst naar de Sporthal staat op een verkeerde plek. 

 Er wordt op gewezen dat de wegwerkzaamheden aan de Boddens Hosangweg in de nieuwste planning 
vallen in het drukke toeristen/aspergeseizoen. 

Kort na 22.00 uur sluit de voorzitter de bijeenkomst en opent hij de nazit. 
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