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Verslag van de Najaarsbijeenkomst op 4 november 2019 
 

1. Opening 
 
De Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
De opkomst is groot gezien een van de te behandelen onderwerpen: meer dan 220 aanwezigen. 
Naast leden en belangstellenden zijn tevens initiatiefnemer dhr. Geerlings en zijn adviseur de Winter alsmede 
wethouder Inge van der meer en haar adviserende ambtenaar Boer aanwezig 
De burgemeester is verhinderd in verband met de bijzondere verdrietige gebeurtenis in Hoogmade. 
 

2. Integraal Kind Centrum Woubrugge 
 
Er zijn door een onderzoeksbureau meerdere opties onderzocht. De keuze is gevallen op een IKC op het 
terrein van Snoopy en woningen op het terrein van Esselyckerwoude. Voorlopig is er nog geen geld 
beschikbaar, moet de gemeenteraad nog beslissen over de locatie en moeten de scholen nog fuseren. Het 
bestuur van de Dorpsraad houdt het proces in de gaten en zal in ieder geval aandringen op aankoop van het 
terrein in ruil voor het RWZI terrein. Vooralsnog is er geen tijdspad, het wordt zeer waarschijnlijk volgende 
raadsperiode. 
 
Vanuit de aanwezigen komen de volgende vragen en opmerkingen: 

- Is de bibliotheek bij het proces betrokken? Zij krijgen blijkbaar 75 m2. 
- Is aan de verkeersveiligheid gedacht? 
- De verlichting op de Bateweg is op plaatsen zeer slecht, dit behoeft aandacht 
- De snelheid op de Bateweg moet omlaag. 

 
3. Huisvesting Arbeidsmigranten Kruisweg 

 
Het plan wordt gepresenteerd door de voorzitter. 
 
De aanwezigen hebben veel bezwaren en vragen 

- Stikstof probleem 
- Afstand varkensstal: hoe zit het met de overlast? 
- Onderkomen voor 400: noodzaak? Is er een studie gedaan naar de behoefte aan arbeidsmigranten in 

Woubrugge? 
- Mogen er andere soorten woningen gebouwd worden zoals voor ouderen, jongeren of 

recreatiewoningen? 
- De middenstand profiteert hier niet van 
- Verkeersveiligheid ter plekke: gevaar voor fietsers en auto’s 
- Is er een precedent in dezelfde configuratie 
- Consistentie gemeentelijk beleid ontbreekt 
- Woningbouw buitengebied terwijl de provincie als beleid binnenstedelijk gebied hanteert 
- Wat wordt de bestemming? 
-  Mogelijk komen daar in de toekomst statushouders 
- Heeft de gemeenteraad wel voldoende expertise? 
- De exploitant heeft ervaring met 150, niet met 400. Hoe manage je dat? 
- Paarden mochten destijds niet, nu geldt opeens een andere visie 
- Van clusteren komt rottigheid 
- Jongeren die een woning zoeken, daar wordt aan voorbij gegaan 
- Voor wie zijn die 400? 
- Reactie Alphen en Ter Aar op deze plannen? 
- 400 mannen: wat doen die als ze vrij zijn? 
- Wat doen we voor onze jongeren? 
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- Geen geld voor een IKC maar dit kan wel. Welke voorzieningen worden hiervoor getroffen? 
- Waar gaan de 100 paarden naartoe? 
- De Veen schuift zijn probleem naar Woubrugge 
- Bij firma Wesselman aan de Sotaweg is huisvesting voor 60 personen 
- Werken in K&B. Wat als de kassen verdwijnen? Wie controleert dat ze in K&B werken? 
- Dhr. Geerlings heeft dan wel een bijeenkomst georganiseerd maar zonder Facebook weet je daar niks 

van. 
 
Antwoorden van dhr. Geerlings en de wethouder 

- De afstand van de stal is 250 meter, de milieucirkel voldoet aan de regels maar inderdaad, bij 
oostenwind zal er mogelijk sprake zijn van overlast. 

-  Dhr. Geerlings is er verantwoordelijk voor dat de arbeidsmigranten toegang hebben tot medische zorg. 
- Hij heeft zelf geen contact met de provincie. Wat betreft de gemeente Nieuwkoop/Ter Aar en Alphen 

aan  den Rijn, dat loopt via de gemeente. 
- De bestemming wordt horeca. 
- De arbeidsmigranten verblijven maximaal 4 maanden in de woningen binnen een periode van 6 

maanden. 
- Volgens de wethouder past dit plan binnen de beleidsregels Arbeidsmigranten. 

 
De antwoorden lijken de aanwezigen niet gerust te stellen temeer daar een voormalige arbeidsmigrant uit Oost-
Europa, nu inwoner van het dorp, voorspelt dat 400 mannen bij elkaar voor problemen gaat zorgen. 
Ook is er afkeer voor het weinig ethische van de hele gang van zaken: met 1 pet op haalt dhr. Geerlings 
arbeidsmigranten naar Nederland om te werken, met de andere pet is hij verhuurder en haalt hij het geld op. 
Dat riekt naar mensenhandel ook al zal het best binnen de regels van de wet zijn. 
Er wordt slechts één partij beter van dit hele plan. 
Draagvlak lijkt er zeker niet te zijn en het vertrouwen in de gemeente evenmin. 
 
PAUZE 
 

4. Bouwproject A. de Graaflaan 
 
De ontwikkelaar verwacht de woningen begin volgend jaar in de verkoop te kunnen doen. 
 

5. Bestemmingsplan Elzenlaan 
 
Het bestemmingsplan is 25 september vastgesteld. Aanstaande week is er een vervolgbijeenkomst met de 
bewoners van de Kerkweg. 
 

6. Rondvraag en sluiting 
 

- Dorpskerk: dhr. Deurloo vertelt dat de Dorpskerk beschikbaar is voor culturele en maatschappelijke 
activiteiten. Bij interesse contact opnemen met info@dorpskerkwoubrugge.nl 

- Aankleding Dorpskern: dhr. Ger Buis heeft een prachtige artist impression gemaakt van hoe de 
Comriekade zou kunnen worden opgeknapt mocht er ooit geld beschikbaar zijn. 

- Gevraagd wordt waarom alleenstaanden voortaan evenveel afvalstoffenheffing moeten betalen als 
gezinnen. De vragensteller zal worden doorverwezen naar de gemeente. 

 
De Voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen. 
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