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Lastige tijden: geen Algemene Ledenvergadering 
 

 
In de Nieuwsbrief  van maart nodigden wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering. Die bijeenkomst kon 
helaas niet doorgaan vanwege de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te beteugelen. Aan 
iedereen wordt gevraagd om vol te houden. Alleen zo kan worden bereikt dat minder mensen ziek worden, de 
zorgmedewerkers minder worden overbelast, het normale leven weer kan worden hervat en de economische 
schade kan worden hersteld. Graag onderstrepen wij de herhaalde oproepen van onze bestuurders om de 
maatregelen van de intelligente lock-down nauwgezet na te leven. We hopen dat u deze periode gezond 
doorkomt en dat we u binnen enkele maanden opnieuw voor onze Algemene Ledenvergadering kunnen 
uitnodigen. 

 

 

Gedeputeerde: geen arbeidsmigranten aan de Kruisweg 
 

 

 
 

 

 
Gelukkig staat niet alles stil. Zo heeft gedeputeerde Anne 
Koning van de provincie Zuid-Holland zich uitgesproken tegen 
het plan voor huisvesting van 400 arbeidsmigranten aan de 
Kruisweg. 
  
Tijdens onze Najaarsbijeenkomst op 4 november bleek dat 
onze leden grote bezwaren tegen dit plan hadden. Die 

bezwaren hebben wij ook aan het gemeentebestuur 
overgebracht. 
 
De gemeente heeft het plan overigens nog steeds in 
behandeling. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de gemeente 
het plan wel aanvaardbaar zal vinden, nu de gedeputeerde 
geoordeeld heeft dat het niet passend is in de omgeving. 
 
Wij danken alle leden voor hun inbreng en voor de steun 
die het bestuur kreeg om dat geluid aan het 
gemeentebestuur door te geven. 

 

 

Provincie: geen uitbreiding Alphen Noord 
 

 

 
 

 
De provincie heeft ook opnieuw duidelijk uitgesproken dat de plannen 
van buurgemeente Alphen aan den Rijn voor woningbouw in de 
Vierambachtspolder en de Gnephoek niet op provinciale instemming 
kunnen rekenen. 
 
Eerst moeten alle binnenstedelijke mogelijkheden volledig zijn benut. 

 

 
Onze vereniging heeft meer dan 400 leden. Kent u nog dorpsgenoten die nog geen lid zijn? 

Vraag ze om ook lid te worden. Hoe meer leden, hoe krachtiger onze inbreng  
Steun ons ook met uw vrijwillige bijdrage op 

NL72RBRB0828910782 ten name van Ver. Dorpsraad Woubrugge. 
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Inmiddels is er bij de gemeente een 

aanvraag binnengekomen voor het 

opstarten van een zorgboerderij in de 

woning op Kruisweg 18A. 
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