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Voordat de vakantieperiode echt losbarst willen wij u in deze nieuwsbrief graag 
vertellen wat ons de voorbije maanden bezig heeft gehouden en wat de 
komende tijd onze aandacht zal vragen. 

 
Terugblik op de Algemene Ledenvergadering 

 

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 13 mei in Die Twee. Het verslag 
van de vergadering kunt u vinden op onze website www.dorpsraadwoubrugge.nl. 
 
 

 
Integraal Kindcentrum Woubrugge 

 
Over een aantal jaren zal er ook in Woubrugge een Integraal Kindcentrum Woubrugge (IKCW) 
komen. In het Dorpsperspectief Woubrugge, zoals opgenomen in de Maatschappelijk Ruimtelijke 
Structuurvisie,  zijn voor dit IKCW drie mogelijke locaties aangegeven: de plaats van de huidige 
basisscholen en een terrein naast de sportvelden.  
 
De gemeente heeft besloten het vrijkomende terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet zelf te 
kopen, maar de koop over te laten aan Nolina. In ruil daarvoor krijgt de gemeente gedurende 2 jaar 
het recht een even groot terrein van Nolina te kopen, naast de sportvelden. 
 
Welke locatie ook voor het IKCW wordt gekozen: het Nolina-terrein naast de sportvelden opent 
unieke ruimtelijke mogelijkheden zowel voor het IKCW, als voor sportverenigingen, als voor 
woningbouw op elders vrijkomende gronden. Het is dus van groot belang voor de toekomst van 
Woubrugge dat dit terrein door de gemeente wordt verworven. Wij zullen er daarom op blijven 
aandringen dat de gemeente dit terrein binnen die 2 jaar ook echt gaat kopen. 

 

 
Programma ‘Kernen in hun Kracht’ afgerond 

 
Najaar 2016 begon de medewerking van de dorpsraad aan het gemeentelijk programma ‘Kernen in hun Kracht’. 
Daaruit zijn 7 werkgroepen voortgekomen, die met wisselende intensiteit en met uiteenlopend resultaat hebben 
getracht de suggesties die in de ledenvergaderingen naar voren zijn gebracht tot realisatie te brengen. We zijn nu 
ruim 2,5 jaar verder en het is tijd voor een afronding en een eindverslag. 
 

 1. Fiets- en wandelroutes 
 
De werkgroep heeft zich geconcentreerd op de Wijde Aa route vanaf Hoeve de Boe tot de Molenvoet. Dit heeft 
geresulteerd in de aanleg (op kosten van de gemeente) van het struinpad, waarover op Facebook nogal wat 
meningsverschillen naar voren kwamen. De tijd zal leren hoe het struinpad voldoet en hoe het door de gemeente 
onderhouden gaat worden. 
 
Doortrekken van het struinpad naar het Witte bruggetje heeft geen prioriteit. Ook andere ideeën blijven liggen tot 
er uitzicht komt op reële mogelijkheden tot realisatie. 
 
De wens blijft bestaan voor een vrij liggend fiets-/wandelpad langs de Leidse Slootweg. Zodra daartoe 
mogelijkheden lijken te ontstaan, zal het bestuur dit onderwerp weer agenderen. 
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Inmiddels wordt met de gemeente en de Historische Vereniging O.C. van Hemessen gewerkt aan de restauratie 
van de molenvoet.  
 

    
 
Zo is het nu !                                                             Zo was het ooit ! 
 

 2. Aankleding dorpskern 
 
Op onze ledenvergaderingen bleek dat de inwoners van Woubrugge weliswaar tevreden zijn, maar dat er nogal 
wat kritiek is op de staat van onderhoud van de openbare ruimte. Uiteindelijk is gebleken dat de gemeente geen 
financiële ruimte heeft om het onderhoud van groen en straatmeubilair naar een hoger niveau te tillen. Alleen 
politieke druk kan resulteren in meer financiële ruimte, maar daar staan dan weer hogere lasten voor de burgers 
tegenover. 
 
De rommelige dorpsentree langs de volkstuinen is een onderwerp dat thuis hoort bij de op te richten vereniging 
van volkstuinders, in overleg met de gemeente. 
 
Wat betreft de rotondes in de N 446 heeft de provincie laten weten dat professionele adoptie tot de mogelijkheden 
behoort. 
 
De werkgroep werkt aan een plan om de ruimte rondom de dorpskerk opnieuw in te richten. Dit plan wordt 
binnenkort afgerond, waarna het zal worden besproken. Wellicht dat het ‘Parel’ programma van de gemeente kan 
helpen bij de realisering. 
 

                      
 
De wens om de omgeving van de verrommelde Jeu de boules baan op te knappen zal door de gemeente worden 
opgepakt met de omwonenden. 
 

 3. In Woubrugge rijden we    
 
Er zijn diverse acties gevoerd met de bedoeling de automobilisten (grotendeels inwoners van Woubrugge) tot 
matiging van hun snelheid aan te sporen. De acties kregen bijval en incidenteel ook kritiek. De gemeente 
betaalde de 30 km borden, flyers en stickers. 
De 30 km borden zijn ook tijdelijk uitgeleend, o.a. aan Hoogmade. Uiteindelijk ook aan Nieuwe Wetering, waar 16 
stuks zijn ontvreemd. Nog enkele borden zijn in gebruik op kritieke punten. 
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 4. Verenigingenberaad 
 
Er zijn enkele bijeenkomsten geweest, waar het beperkt aantal aanwezige verenigingen bevestigden dat een 
dergelijk beraad (bv. 2x/jaar samenkomen) nuttig zou zijn, evenals een welkomstmap voor nieuwe inwoners. 
Toch is het niet gelukt vanuit de verenigingen voldoende continue trekkracht te mobiliseren om dit idee van de 
grond te krijgen. 
 

 5. Welkom nieuwe inwoners 
 
Het was de bedoeling deze map samen te stellen met de (sport)verenigingen. Omdat het Verenigingenberaad 
niet van de grond is gekomen, is deze welkomstmap ook niet ontstaan. Overigens zou het ook lastig zijn te 
achterhalen welke nieuwe inwoners instromen vanwege de privacy wetgeving. De gemeente zou die instromers 
dan de map moeten overhandigen. 
 
We gaan toch nog eens nadenken over een of andere vorm van ‘welkom’: papier of digitaal …… 
 

 6. Sociaal domein 
 
Er bestaan veel organisaties die zich op dit terrein bezig houden. De dorpsraad heeft voor zichzelf geen 
toegevoegde waarde ontdekt. Wel heeft er recent een kennismakingsbijeenkomst plaats gehad met de 
Adviesraad Sociaal Domein, zodat wij elkaar in voorkomende gevallen weten te vinden.  
Ook voor dit domein geldt: de dorpsraad kan het gras niet harder laten groeien door eraan te trekken. 
 

 7. Aanvullend vervoer 
 
Aanvankelijk heeft de dorpsraad geprobeerd dit van de grond te krijgen, maar dit stuitte op  praktische en 
financiële problemen. Inmiddels is ANWB Automaatje van de grond gekomen! 

 
 
 

 

AutoMaatje Kaag en Braassem ging 8 mei 2019 van start 
 

 
 

Ook in Kaag en Braassem zitten veel mensen gedwongen achter de geraniums met een sociaal en 
mobiliteitsprobleem. Dit leidt tot eenzaamheid. Er is weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder 
mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen veel ouderen nauwelijks nog 
uit hun huis en raken zij in een isolement. 
ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 
Als vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding minder mobiele 
plaatsgenoten. De professionals van ANWB, De Driemaster en Tom in Buurt 
(www.tomindebuurt.nl/anwb-automaatje) bieden het AutoMaatje platform waarop dit duurzaam 
mogelijk is. 

Wilt u meer informatie of meedoen? Wilt u vrijwillige chauffeur worden?  
Of bent u een deelnemer die vervoer zoekt? 

 

BEL DAN 06-10081047 
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.00 uur 
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Zwemplek Wijde Aa 

 

 
 

De zwemplek is weer fraaier en beter geworden met de prachtige nieuwe vlonder langs de oever en 
de nieuwe prullenmanden. Nu nog wat stenen uit het water halen, een ‘professionele’ vuurplaats en 
een rij boeien om vaartuigen op veilige afstand te houden! Daar wordt aan gewerkt. 
 

 

 
Klachten en meldingen 

 
Regelmatig bereiken ons meldingen van gebreken in wegen, fiets- en voetpaden. Inwoners moeten 
die rechtstreeks doorgeven aan de gemeente.  Wij houden wel een oogje in het zeil om te bekijken of 
er voldoende aandacht aan wordt besteed. 
 
Ook de hopeloze rioleringssituatie en de overlast voor de inwoners die nu al geruime tijd bestaat rond 
de Van Hoogstratenlaan houdt ons bezig. Het is zeer teleurstellend dat het blijkbaar erg lastig is deze 
problemen de baas te worden. 
 
Geuroverlast blijft Woubrugge regelmatig teisteren. Wij zullen blijven benadrukken dat er meer moet 
worden gedaan om deze hinder te beperken. 

 

De toekomst 
 

 Terrein van Egmond 
 
Hoewel het bestemmingsplan Elzenlaan nog steeds niet definitief is vastgesteld verwachten wij dat de 
plannen van de Woondienst Aarwoude om daar Extra Sociale Woningen te bouwen doorgang zal 
vinden. Ook wij zullen scherp in de gaten houden of de overlast gedurende de bouw binnen 
aanvaardbare perken blijft en of er op een zodanige manier wordt gebouwd dat schade aan de huizen 
aan de Kerkweg wordt voorkomen. 
 

 A. de Graaflaan 
 
Verwacht wordt dat woningen gebouwd gaan worden op het vrijkomende terrein van de 
varkenshouderij Nico Kroes, die naar de Kruisweg verhuist. Dat betekent nog meer verkeer op de A. 
de Graaflaan. Zeker wanneer de melkveehouderij van Stralen uitgebreid gaat worden dreigt deze weg 
overbelast te worden. 
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 Werkzaamheden in de kern 
 
In het najaar van 2019 zullen de watergangen in de kern van Woubrugge worden uitgebaggerd. Ook 
zullen, op een nader bekend te maken tijdstip, nieuwe kabels en leidingen worden aangebracht onder 
de Woudwetering ter hoogte van de dorpskerk. De gemeente zegde toe de inwoners hierover tijdig te 
zullen informeren. 
 

 Nieuwe bestemming Paardenhouderij Kruisweg? 
 
Wij hebben begrepen dat er verschillende ideeën leven voor een nieuwe bestemming van de 
paardenhouderij aan de Kruisweg 18/20. Wij zullen erop aandringen dat de inwoners tijdig en volledig 
over concrete voornemens geïnformeerd zullen worden. 
 

 Nieuw bestemmingsplan kern Woubrugge en Omgevingsvisie 
 
De gemeente treft voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de kern 
van Woubrugge. Ook werkt de gemeente aan de Omgevingsvisie, waarin onder meer de onderwerpen 
klimaat, duurzaamheid, energie en bodemdaling aan de orde komen. De grote opkomst bij de 
Najaarsbijeenkomst 2018, waar het onderwerp ´duurzaamheid´ centraal stond, bewees de grote 
belangstelling voor dit onderwerp. De dorpsraad behoort tot de organisaties die daarbij betrokken 
zullen worden. Ook de bewoners krijgen ongetwijfeld de gelegenheid hun zegje te doen. 

 
 
 
 

 

De Vereniging Dorpsraad Woubrugge 
 
Aandacht voor de huidige en toekomstige leefbaarheid in Woubrugge! Dat is ons 
belangrijkste aandachtspunt. En de communicatie daarover tussen de bestuurders en onze 
inwoners. Wat zijn de plannen van ons gemeentebestuur en wat vinden wij daarvan? 
 
Hoe groter ons ledental, des te krachtiger kunnen wij onze stem laten horen. Wij nodigen 
iedere inwoner Woubrugge, die nog geen lid is, om lid te worden. Er wordt geen contributie 
geheven, maar een vrijwillige bijdrage van € 5,00 per jaar wordt op prijs gesteld. 
 
Het bestuur vergadert iedere derde donderdag van de maand (uitgezonderd juli en 
augustus) van 10.00 tot 11.30 uur in Die Twee. Iedereen mag binnenlopen met vragen of 
opmerkingen of om te luisteren.  
 
Maar u kunt ons ook bereiken op info@dorpsraadwoubrugge.nl 
 

BENT U NOG GEEN LID VAN DE DORPSRAAD? 
  

Meld u aan op <info@dorpsraadwoubrugge.nl> 
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