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Algemene Ledenvergadering 

 
De uitgestelde Algemene Ledenvergadering, die wij graag op 2 oktober hadden willen 
houden, heeft vanwege Corona helaas geen doorgang kunnen vinden. Intussen gaan 
wij door in de veronderstelling dat de leden zouden hebben ingestemd met de 
voorstellen die voor de Algemene Ledenvergadering waren geagendeerd, zoals zij dat 
ook in alle voorgaande jaren hebben gedaan. Wij verwachten niet dat er dit jaar nog 
een gelegenheid komt, dus is onze hoop gevestigd op 2021. Wij rekenen op uw 
begrip. Intussen kunt u ons altijd aanspreken via info@dorpsraadwoubrugge.nl. 
 

 

Omgevingsvisie Kaag en Braassem vastgesteld 
 
Op 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet van kracht, indien er geen verder uitstel komt. 
Deze wet vervangt 26 andere wetten. Daarna duurt het nog jaren voordat alles is ingevoerd. 
Onze gemeente is dit jaar druk bezig geweest met het opstellen van een Omgevingsvisie, 
die in de plaats komt van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) en de 
Maatschappelijke Agenda (MAG). Op 26 oktober stelde de gemeenteraad de 
Omgevingsvisie vast. Deze visie zal jaarlijks worden herzien. Daarbij wordt ook gelegenheid 
geboden tot burgerparticipatie.  
 
Eerder heeft de dorpsraad commentaar gegeven op vijf onderdelen, die van groot belang zijn 
voor Woubrugge:  

- woningbouw 
- geur- en geluidsoverlast 
- het Integraal Kindcentrum (IKC) 
- de tweede ontsluitingsweg 
- fiets-/wandelpaden.  

Op de inspraakavond op 16 oktober hebben wij nog eens het probleem van de geuroverlast 
en de wens voor een tweede ontsluitingsweg nog eens benadrukt. Wij hebben ook 
aangedrongen op inwonerparticipatie bij het vervolgtraject, waarin de Omgevingsvisie 
vertaald gaat worden in een Omgevingsplan. U kunt onze volledige zienswijze van 18 juni 
2020 vinden op onze website. 
 

 Integraal Kindcentrum 
 
Voor wat betreft het IKC is nu de volgende zinsnede opgenomen: “Er is in Woubrugge een 
grote wens voor een IKC en er is besloten dat dit IKC er ook zal komen”. 
 
Teleurstellend is echter dat in de Programmabegroting 2021 – 2024 geen budget voor het 
IKC is opgenomen, hoewel de gemeenteraad eerder aan het College van B&W had 
opgedragen naar budgetten te zoeken. Gelukkig werd dit in de raadsvergadering op 26 
oktober niet voetstoots geaccepteerd. PRO Kaag en Braassem: “Woubrugge heeft een IKC 
nodig”. Samen voor Kaag en Braassem: “Scholenbouw is een noodzaak”. D’66: “Vasthouden 
aan ambitie”. VVD: “IKC Woubrugge is een noodzaak. We gaan voorstellen de prioriteiten 
opnieuw af te wegen”.  
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 Tweede ontsluitingsweg 
 
De volgende zin is toegevoegd:  “Ten slotte blijft de droom voor een tweede 
ontsluitingsweg van het dorp bestaan.”,  zoals dat ook stond vermeld in de MRSV. Dat 
impliceert natuurlijk wel dat dit een zaak wordt van hele lange termijn. 
 

 Geuroverlast 
 
Op dit onderwerp werd in de Nota van Beantwoording door de gemeente uitvoerig 
gereageerd, maar het antwoord stelt ons teleur. Hieronder geven wij u het volledige 
antwoord van de gemeente. 
 

 
Het is bekend dat er op sommige momenten sprake is van geuroverlast in de kern 
Woubrugge maar aan de andere kant is het ook bekend dat de intensieve veehouderij nabij 
de kern zich houdt aan de verplichte wet- en regelgeving. Het heeft zeker onze aandacht en 
met verschillende partijen wordt gezocht naar een oplossing die voor zowel de inwoners van 
de kern Woubrugge als de veehouderij acceptabel zijn. Als gemeente willen we de agrariërs 
ruimte geven op het gebied van bijvoorbeeld geur en geluid, maar alleen als dit verantwoord 
is. Op dit moment wordt er een omgevingsanalyse uitgevoerd door de Omgevingsdienst 
WestHolland. Op basis van die analyse zullen er concrete keuzes gemaakt worden en deze 
zullen een plek krijgen in het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie 2.0. 
 

 
 
 

Relatie tussen gemeente en dorpsraad 
 

 
De gemeente is bezig te onderzoeken hoe de samenwerking tussen de verschillende 
dorpsraden en de gemeente kan worden verbeterd. Dat waarderen wij, want er valt bepaald 
wel een en ander te verbeteren. Wij hebben een uitgebreid schriftelijk antwoord gegeven op 
een vragenlijst van de gemeente. 
 
Wij menen dat de dorpsraad positieve bijdragen levert aan de communicatie tussen de 
inwoners van Woubrugge en het gemeentebestuur. Ook worden wel succesjes geboekt, 
met name wanneer het gaat om relatief kleine, alledaagse problemen. 
 
Maar wanneer het gaat om ‘strategische’ kwesties wordt de dorpsraad met belangstelling 
aangehoord, maar daar blijft het veelal bij. Dan stellen wij ons de vraag of alle inspanningen 
wel opwegen tegen het beperkte resultaat. 
 
Wij hopen dat het gesprek met B&W hierover niet nog langer op zich zal laten wachten. 
 
Bovendien zal er binnenkort weer contact zijn over de gemeentelijke financiële bijdrage, die 
de dorpsraad ontvangt in het kader van de Maatschappelijke Agenda, de MAG 
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Er wordt gebouwd 

 

 

 
 

 
Plan Elzenlaan 
 
Begonnen is met het bouwrijp maken 
van het voormalige terrein van Egmond. 
 

 

 
 
 

 
 

 
Woningen in plaats van varkens 
 
Op het vrijgekomen terrein van de 
varkenshouderij van Nico Kroes, die naar de 
Kruisweg is verhuisd, is begonnen met de 
bouw van 34 woningen. 

 

 
 

 

 
 

 
Hoek Kruisweg – Boddens Hosangweg 
 
Het lijkt erop dat is begonnen met het 
opknappen van de woning op de hoek van 
de Kruisweg en de Boddens Hosangweg. 
Eindelijk! 

 
 

mailto:info@dorpsraadwoubrugge.nl


 

Secr. Thuisweide 30 2481 BK Woubrugge info@dorpsraadwoubrugge.nl 
www.dorpsraadwoubrugge.nl 

 

 

 

 
Houten bruggen worden aarden dammen 
 
Het vervangen van de 2 houten bruggen Witte 
Klaver en Sterrekroos wordt nu voorbereid. Eerst 
vergunning en daarna aanleg. Verwachte 
uitvoering in eerste kwartaal 2021. 
 
De voorbereiding voor de ingenieursdiensten van 
de overige autobruggen wordt nu aanbesteed. Dit 
zal samengaan met het participatie gedeelte voor 
de inrichting van de dammen. In verband met 
Covid moet dit op een andere manier dan de 
traditionele versie van samenkomst. 
  
De aannemer voor de vervanging van de fiets-
voetbruggen is met de voorbereiding gestart, deze 
gaat zijn ontwerp maken wat gedeeld zal worden 
waarna vergunning aangevraagd zal worden voor 
realisatie. 
 

 

Er wordt (nog?) niet gebouwd 
 

 

 
 

 
Integraal Kindcentrum Woubrugge 
 
De gemeenteraad legt voorlopig nog geen 
geld opzij voor een IKC Woubrugge dat van 
zeven tot zeven basisonderwijs wil 
verzorgen, inclusief voor-, tussen- en 
naschoolse opvang en veel sport. 
 
Wellicht komt er een klein budget om de 
plannen verder uit te werken. 

 
 

 

 
 

 
Nog meer A. de Graaflaan 
 
Ter inzage: tussen de Wilgenhof en het 
terrein van de verhuisde varkenshouderij. 
 

 

 

mailto:info@dorpsraadwoubrugge.nl


 

Secr. Thuisweide 30 2481 BK Woubrugge info@dorpsraadwoubrugge.nl 
www.dorpsraadwoubrugge.nl 

 

 

 

 
 

 
Huisvesting arbeidsmigranten 
 
Het is nog volstrekt onduidelijk of er aan de 
Kruisweg gebouwd gaat worden voor 400 
arbeidsmigranten. Er ligt momenteel geen 
plan dat op instemming van de provincie en 
de gemeente kan rekenen. 
Wel is er in de villa een zorgboerderij 
begonnen. Ook is er weer een manege voor 
paarden. 

 
 

 

 
 

 
Voormalig RWZI terrein 
 
Het terrein is gekocht door Nolina. 
De gemeente mag een terrein van 
gelijke grootte kopen van Nolina. 
 
Hoewel die mogelijkheid eind 2021 
vervalt heeft de gemeente ook 
hiervoor vooralsnog geen geld opzij 
gezet. 

 

 
 
 
 
 
 

Verenigingsnieuws: leden en financiën 
 

 

Onze vereniging heeft 420 leden. Kent u dorpsgenoten die nog geen lid zijn? 
Vraag ze om ook lid te worden. Hoe meer leden, hoe krachtiger onze inbreng! 

 
De vereniging is financieel gezond, dankzij de bijdrage van de gemeente, de vrijwillige bijdragen van 
de leden en een zuinig financieel beleid. Tot eind oktober 2020 hebben 74 leden gezamenlijk € 765,- 
bijgedragen. Ter vergelijking: in 2019 droegen 88 leden € 1235,- bij. 
 
De kaspositie is gezonder dan begroot, omdat we dit jaar helaas geen ledenbijeenkomsten konden 
houden. Uw bijdragen blijven toch heel welkom, want een klein beetje financiële armslag kan van pas 
komen. 
 

Steun ons met uw vrijwillige bijdrage op 
NL72RBRB0828910782 ten name van Ver. Dorpsraad Woubrugge. 
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