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De Covid-19 crisis heeft ook op onze vereniging veel invloed gehad. Zo konden de Algemene Ledenvergadering 
en de Najaarsbijeenkomst, die in normale tijden in Die Twee worden gehouden, geen doorgang vinden. Wel zijn 
er 6 Nieuwsbrieven verschenen. Communicatie met de leden moest verder beperkt blijven tot contacten per e-
mail, Facebook of telefoon of door toevallige ontmoetingen op straat. 

                                                                                                            
 
Gelukkig bleef het mogelijk om een aantal malen te spreken met de heer Hans Démoed, namens de gemeente. 
Met andere medewerkers van de gemeente konden wij contact blijven onderhouden per telefoon en e-mail. 
 

 

Relatie tussen gemeente en dorpsraad 

 
In Nieuwsbrief nr. 49 vertelden wij u over het onderzoek van de gemeente naar mogelijkheden om de relatie met 
de dorpsraden te verbeteren. In december heeft een afvaardiging van het bestuur deze kwestie besproken met 
het voltallige College van Burgemeester en Wethouders (B&W). 
 
B&W hebben inmiddels hierover een brief gezonden naar de gemeenteraad. Wij onderschrijven de bevindingen 
en conclusies van B&W. Jaarlijks zal een agenda worden opgemaakt met projecten, thema’s en 
contactmomenten. Dat biedt de gelegenheid ons voortaan nog nadrukkelijker te gaan richten op het voortraject 
van projecten, zodat tijdige inwonerparticipatie kan plaats vinden: beter meepraten in het begin dan klagen aan 
het slot. B&W onderschrijven dat de dorpraden belangrijke gesprekspartners zijn van de gemeente, maar 
natuurlijk niet de enigen! Binnenkort volgt een afrondend gesprek met B&W. 
 

Informatieverstrekking door de gemeente 

 
Verder gaat de gemeente via haar website informatie geven over de voortgang van projecten in uitvoering.  
Het adres is: https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers.  
Zet “Woubrugge” in het zoekvak en u vindt informatie over 

- Elzenlaan Extra Sociale Woningbouw 
- Integraal Kindcentrum 
- Schoolstraat reconstructie 

Informatie zal worden toegevoegd over 
- 35 woningen De Wou – A de Graaflaan 
- 14 woningen Sonneburgh – A de Graaflaan 
- Combi boring Provincie Zuid-Holland Woudwetering 

 

 

 

Werken aan de wegen 
 
Momenteel wordt gewerkt aan de Schoolstraat. In de eerste helft van dit jaar zullen de houten verkeersbruggen 

Witte Klaver en Sterrekroos worden vervangen door aarden dammen. Later worden de houten 
voetgangersbruggen vernieuwd. 
 
Ook komt dit jaar de reconstructie van de Bateweg aan de orde. De gemeente zal de inwoners de gelegenheid 

geven mee te denken over de plannen. Hopelijk zullen daartoe, ondanks Corona, voldoende mogelijkheden zijn. 
 

Nieuwsbrief Vereniging Dorpsraad Woubrugge 

Nummer 50 – februari 2021 

 

 
In deze Nieuwsbrief een terugblik op 2020 en een blik vooruit naar 2021 

 

Ook het houden van fysieke 

bestuursvergaderingen was niet meer 

mogelijk en werd vervangen door Skype 

bijeenkomsten, zoals u hiernaast kunt 

constateren. 

mailto:info@dorpsraadwoubrugge.nl
https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Wapen_Woubrugge.svg
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Integraal Kind Centrum 
 
Inwoners en bedrijven van Woubrugge hebben een gemeentelijke brief ontvangen over de ontwikkelingen rond 
het IKC Woubrugge. Er komt nader onderzoek, maar dan moet de gemeenteraad wel het daarvoor benodigde 
budget van € 100.000,- ter beschikking stellen. Daarbij zal ook gekeken worden op welke locaties in Woubrugge 
woningen gebouwd kunnen worden, die mede kostendragers voor het IKC kunnen worden.  
 
Later dit jaar gaat de gemeenteraad zich buigen over de verschillende gemeentelijke ambities en de prioriteiten. 
Dan moet duidelijk worden wanneer gelden vrijgemaakt zullen worden om het IKC ook daadwerkelijk te gaan 
bouwen. De gemeente zal daarbij ongetwijfeld ook aandacht besteden aan de mogelijkheid om een terrein van 
Nolina te verwerven naast het sportcomplex; de gemeente heeft daarop een optie gekregen toen Nolina het 
terrein van de voormalige Rioolwater Zuiveringsinstallatie kocht. 
 

 
 

 

Woningbouw Elzenlaan 
 
Het bouwrijp maken van het terrein is bijna klaar. Woondiensten Aarwoude verwacht april/mei te beginnen met 
de bouw van de woningen.  
 
De woningen zullen worden gefundeerd op betonnen palen, die in de grond geheid worden. Er is onderzocht dat 
dit op een verantwoorde manier gedaan kan worden zonder schadelijke gevolgen voor de woningen langs de 
Kerkweg.  
 
De aannemer zal zoals eerder al is toegezegd, door een onafhankelijk bureau, alle woningen aan de Kerkweg 
van tevoren nogmaals zorgvuldig in beeld laten brengen. De aanwonenden zullen door Woondiensten Aarwoude 
en de aannemer op de hoogte worden gehouden van de voorgang en definitieve planning van de 
werkzaamheden. 

 

 
 

 

Regionale Energiestrategie (RES) - windenergie 
 

Ook de dorpsraad heeft deelgenomen aan het participatietraject in de virtuele roadshow. De opbrengst uit dit 
traject is inmiddels door de gemeente naar Holland Rijnland gestuurd. Binnenkort gaat de gemeenteraad zich 
verder buigen over de concept-RES, op 1 juni 2020 gereed moet zijn. De inleverdatum voor de bestuurlijk 
vastgestelde concept-RES is uitgesteld tot 1 oktober 2020. 
 
Vorig jaar hadden we contact met de Windgroep Jacobswoude. Zij zouden onze leden over hun plannen 
informeren tijdens de Najaarsbijeenkomst die helaas geen doorgang kon vinden.  
Onlangs zijn we benaderd door “Windpark N207” voor een (virtueel) kennismakingsgesprek dat staat gepland 
voor 11 februari a.s. Wij houden u op de hoogte. 

 

 
 

 

Omgevingsvisie en leefomgeving 
 
Op 16 september hebben we ingesproken bij de gemeenteraad. Wij hebben daarover in Nieuwsbrief nr. 49 
verslag gedaan. Binnenkort gaat de gemeenteraad zich verder over de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan 
buigen. Wij zijn benieuwd wat er in het beloofde rapport van de Omgevingsdienst zal staan over de (intensieve) 
veehouderij en de gevolgen daarvan op ons leefmilieu. 
 
Ook gaven we aandacht aan de rioleringsproblemen en het baggerstort bij Ofwegen en hadden we contact met 
KB Geluid over de geluidsoverlast van Schiphol. 
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Huisvesting arbeidsmigranten aan de Kruisweg? 
 
Hierover hebben wij in Nieuwsbrief nr. 45 het een en ander meegedeeld. Sindsdien hebben wij geen informatie 
ontvangen, die op voortgang wijzen. Er ligt bij de gemeente in ieder geval (nog?) geen formele aanvraag. 
 

 
 

 

Hoogbouw in Kaag en Braassem? 
 
Burgemeester en Wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om stedenbouwkundigen een belangrijke rol te 
geven om te beoordelen of hoogbouw ergens past, zowel in hoogte als in ruimtelijk. Dat zou bij voorbeeld 
kunnen aan de dorpsranden. Woubrugge is een van de kernen waar dit zou kunnen gaan spelen. 
 
Wij veronderstellen dat, behalve stedenbouwkundigen, ook de inwoners hierover zullen mogen meepraten!    
 

 
 

 

Verenigingsnieuws - financiën 
 
Tot slot nog enige informatie over de financiële positie van onze vereniging. De jaarstukken worden doorgaans 
besproken op de Algemene Ledenvergadering, maar die kon geen doorgang vinden. De financiële jaarstukken 
over 2019 en 2020 zijn wel door de Kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden. Wij hopen dat we onze 
meer dan 400 leden in het najaar van 2021 weer kunnen uitnodigen voor een Algemene Ledenvergadering. 
 
Hieronder nog enkele kengetallen uit de jaarcijfers van 2020. 

- De inkomsten bestonden uit € 800 gemeentelijke subsidie en € 820 vrijwillige bijdragen. Die bijdragen 
waren aanzienlijk minder dan de € 1300 die waren begroot. 

- De uitgaven waren aanzienlijk minder dan begroot, wat werd veroorzaakt doordat er geen 
bijeenkomsten met de leden in Die Twee konden worden gehouden. 

- Al met al was er een overschot van € 870 in plaats van een begroot tekort van € 470. 
- Per saldo bedraagt het verenigingsvermogen per 31 december 2020 € 1955. 

 
De begroting 2021 veronderstelt weer een gemeentelijke subsidie van € 800 en vrijwillige bijdragen van € 900. 
De voorzichtige begroting met veel Corona onzekerheden sluit met een negatief resultaat van € 200. 

 
Wij rekenen erop dat u ons blijft steunen met uw vrijwillige bijdrage op 

NL72RBRB0828910782 ten name van Ver. Dorpsraad Woubrugge. 
 

 
 

BLIJF GEZOND EN HOUD U AAN DE CORONA REGELS 
 

DAN ZIEN WE ELKAAR WEER : DIT NAJAAR IN DIE TWEE 
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