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Extra sociale huurwoningen in Woubrugge? 
 
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 30 mei zijn besluiten genomen over het 
vervolgtraject van de plannen voor de bouw van extra sociale huurwoningen in onze gemeente. 
 
De gemeenteraad keek daarbij ook terug naar hun bezoeken aan verschillende kernen: de Raad in de 
Straat. Geconstateerd werd dat dit proces niet vlekkeloos is verlopen; er wordt bekeken hoe het 
volgende keer beter kan. Benadrukt werd dat de inbreng van de inwoners tijdens deze bijeenkomsten 
is meegewogen bij de besluitvorming. 
 
Hieronder informeren wij u met name over de besluiten die betrekking hebben op Woubrugge. 
 
Terrein van Egmond: één van de kansrijke locaties 
 
Er zijn 4 kansrijke locaties aangewezen, die in de eerste fase nader onderzocht moeten worden. 
Daarbij hoort ook de locatie Terrein van Egmond. De ander 3 kansrijke locaties zijn: Kerkweg in 
Roelofarendsveen, Connexxion terrein in Leimuiden en Hoogmadense Wetering II in Hoogmade. 
 
Nader onderzoek moet uitwijzen of deze locaties inderdaad geschikt zijn. Met name de fractie van 
Samen voor Kaag en Braassem betwijfelde of het Terrein van Egmond geschikt is, maar over het 
nader onderzoek was de voltallige raad het eens. Door de VVD-fractie werd de noodzaak van een 
veilige verkeersafwikkeling nog eens benadrukt. 
 
De dorpsraad zal blijven benadrukken dat de omwonenden bij het nader onderzoek hun 
inbreng moeten kunnen leveren, overeenkomstig de toezeggingen die daarover reeds eerder 
zijn gedaan. 
 
Tweede fase 
 
Voorts zijn er nog 3 locaties aangewezen, die in een volgende fase aan de orde komen: Beukenlaan 
in Leimuiden, Regenboogweg in Nieuwe Wetering en Buitenweg in Rijpwetering. 
 
Alternatieve locaties 
 
Verder heeft de gemeenteraad gevraagd 16 alternatieve locaties op geschiktheid te onderzoeken. Dit 
zijn locaties die in de afgelopen weken door inwoners of raadsleden naar voren zijn gebracht. 
Daarover wordt binnen zes maanden terugkoppeling naar de gemeenteraad en de inwoners 
gevraagd. 
 
Voor Woubrugge werden in dat verband 4 alternatieve locaties genoemd: 
 

- Weteringpad/Witte Klaver 
- Overzijde (noordzijde) Kerkweg 
- Vingerhoedstraat 
- Leidse Slootweg 

 
De dorpsraad zal ervoor zorgen dat de inwoners van Woubrugge over dit onderzoek goed op 
de hoogte worden gehouden en de gelegenheid krijgen hun ideeën naar voren te brengen. De 
noodzaak daartoe werd ook door de gemeenteraad en wethouder Schoonderwoerd benadrukt. 
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Aktiegroep Geurhinder Woubrugge 
 
In het afgelopen jaar zijn er verschillende acties ondernomen om de geurhinder in Woubrugge verder 
in kaart te brengen. Daarbij heeft de Omgevingsdienst West-Holland samengewerkt met de 
Aktiegroep Geurhinder Woubrugge, de gemeente Kaag en Braassem, Frans-René van Harten en een 
groep inwoners van Woubrugge. 
 
Het doel was om vast te stellen wat de oorzaken zijn van de geuroverlast. Gebleken is dat in 37% van 
de gevallen de oorzaak inderdaad afkomstig lijkt te zijn van het bedrijf Van Harten. In 21% van de 
gevallen was er wel verhoogde geurwaarde bij Van Harten, maar was de wind zo zwak dat het niet 
zeker is dat de geur zich tot het dorp verspreid kan hebben. In 30% van de gevallen was Van Harten 
niet de oorzaak van de geurhinder. De overige 12% was niet gemakkelijk in te delen, omdat de wind 
erg zwak was en van Woubrugge af stond. 
 
De oorzaak van de geur bij Van Harten is te vinden in de middelste stal, die geen luchtwasser heeft. 
De mestsilo en de stal met de luchtwasser zijn niet de oorzaak.  
 
Het onderzoek heeft meer inzicht opgeleverd in de oorzaken van de geuroverlast, maar daarmee is 
die overlast nog niet weggenomen. De activiteiten en de bronnen van de geuroverlast horen nu 
eenmaal bij de bedrijfsvoering. De Aktiegroep Geurhinder zal haar alarmeringsrol dan ook voortzetten. 
Frans-René van Harten kan hierbij helpen door de overlast gevende activiteiten vooraf te melden en 
bij zijn werkzaamheden rekening te houden met de windrichting. 
 
Wilt u het volledige onderzoeksrapport raadplegen, stuur dan een email naar geuroverlast@hotmail.nl.  

 

 

Vereniging 
 
Spreekuur 
 
Het spreekuur op donderdagochtend 16 juni vervalt omdat Snoopy ons dan geen onderdak kan 
bieden. Gedurende juli en augustus zijn er geen spreekuren. Daarna worden de spreekuren weer 
gehouden op de eerste maandagavond van de maand (vanaf maandag 5 september) in Die Twee van 
19.30 – 20.30 uur en de derde donderdag van de maand (vanaf donderdag 15 september) in 
kinderdagverblijf Snoopy van 10.00 – 11.30 uur. 
 
U kunt ons natuurlijk ook mailen op info@dorpsraadwoubrugge.nl. 
 
Werf leden 
 
Kent u inwoners van Woubrugge die nog geen lid zijn? Moedig hen aan lid te worden! Aanmelden 
voor het lidmaatschap is heel eenvoudig: stuur naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer aan 
info@dorpsraadwoubrugge.nl. 
 
Nieuwsbrief 
 
Deze nieuwsbrief sturen wij digitaal naar alle leden en anderen die daarom hebben verzocht. Leden 
zonder emailadres krijgen de nieuwsbrief per post. Kent u anderen die de nieuwsbrief ook willen 
ontvangen? Meld dan op info@dorpsraadwoubrugge.nl. 
Voor eerdere nieuwsbrieven zie onze website www.dorpsraadwoubrugge.nl 
U vindt ons ook op Facebook: dorpsraad woubrugge en Twitter: # DorpsraadWoubru. 
 
Vrijwillige bijdrage 
 
Het bestuur voert een zuinig beleid, maar de vereniging heeft toch bepaalde kosten. Met 
vrijwillige bijdragen van € 5,- tot 10,- per gezin kunnen wij die kosten dekken. 
Ons rekeningnummer is NL72RBRB0828910782  t.n.v. Vereniging Dorpsraad Woubrugge, 
Emmalaan 74, 2481BB Woubrugge. 
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