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Vervolg op gesprek van 30 juni 2016 

 
Tijdens ons gesprek op 30 juni jl. zegden wij toe de signalen die wij ontvingen over de zogenoemde 
‘alternatieve locaties’ voor extra sociale huurwoningen aan u en aan de heer Jan Vergeer te zullen doorgeven. 
Geconstateerd kan worden dat de meeste reacties variëren van gematigd negatief tot sterk afwijzend. 
 

 Locaties Weteringpad en Vingerhoedstraat worden door niemand gezien als realistische opties. Ze zijn 
te klein voor enige substantiële woningbouw en matig tot slecht bereikbaar. Bovendien gaat het ten 
koste van het toch al schaarse (speel)groen – ook voor scholen – binnen de bebouwde kom. De 
Tennisvereniging Woubrugge heeft ook een aantal bedenkingen bij de locatie Vingerhoedstraat. Hun 
brief is bijgevoegd. 

 Ook tegen de locatie Leidse Slootweg zijn bezwaren ingebracht. Het terrein vormt thans een fraaie 
overgang tussen bebouwing en open landschap richting Wijde Aa en is om die reden angstvallig 
gevrijwaard voor bebouwing. Het is bovendien het traditionele terrein voor de Woubrugse 
speelweek/huttenbouw. Er ligt een stankcirkel. Verder ontbreekt een goede verkeersontsluiting: de 
noordelijke Bateweg en Leidse Slootweg/Oudendijkseweg zijn nu al te smal. 

 Tegen de locatie Noordzijde Kerkweg pleit de niet geringe overlast door het verkeer over de N446: 
geluid en fijn stof. 

 
Als bestuur hebben wij ook bezwaren tegen bebouwing, zowel op deze ‘alternatieve locaties’, als op de locatie 
Van Egmond. Die bezwaren zijn van algemenere aard dan die van de individuele inwoners en hebben wij 
opgesomd in onze notitie van 23 juni en aan u toegelicht op 30 juni. 
 
Wethouder Haarman liet onlangs weten dat in de gemeente Kaag en Braassem de komende jaren rond 2000 
woningen gebouwd moeten worden, met name in Roelofarendsveen, Leimuiden en Woubrugge. Voor 
Roelofarendsveen bestaan grootse woningbouwplannen en in Leimuiden wordt bezien hoe er meer samenhang 
gebracht kan worden tussen de verschillende lopende initiatieven. 
 
Voor Woubrugge wordt tot op heden per incident gehandeld, zonder lange termijnvisie op de botsende 
ruimtelijke belangen van glastuinbouw, veehouderijen, groene ruimte en woningbouw. Wij gaven u daarvan 
verschillende voorbeelden. Een harmonische ontwikkeling van Woubrugge vergt een integrale benadering, 
waarbij – naast het RWZI-terrein – het terrein van Egmond, en de ‘alternatieve locaties’ Noordzijde Kerkweg en 
Leidse Slootweg moeten worden betrokken. Daarbij dienen ook zaken als ‘herverkaveling’ met aangrenzende 
bedrijven, optimale locaties voor veebedrijven, wellicht zelfs toekomstige bedrijfssaneringen te worden 
betrokken. 
 
De gemeente hecht veel waarde aan inbreng van haar inwoners in een vroeg stadium, zoals ook door u nog 
eens werd bevestigd. Wij menen dat een ruimtelijke visie op Woubrugge een belangrijke inbreng kan zijn voor 
de gemeentelijke MRSV 2.0, de op te stellen Omgevingsvisie en andere beleidsstukken waarbij van 
ruimtebeslag sprake is. 
 
De bespreking met u op 30 juni hebben wij op prijs gesteld. Zoals wij u meldden, zouden wij graag de eerste 
‘houtskoolschetsen’ van een of meerdere toekomstvisies voor Woubrugge willen presenteren en bespreken op 
onze najaarsbijeenkomst op 28 oktober 2016. Wij hebben daarbij uw steun nodig en rekenen erop dat u ons die 
steun niet zult onthouden. Uw reactie zien wij dan ook met vertrouwen tegemoet. 
 
Woubrugge, 5 juli 2016 
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