
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Het Coronajaar 2020 
 
Het Coronavirus houdt de samenleving nog steeds bezig. Dat heeft ook 
gevolgen gehad voor de dorpsraad en de gemeente. Gelukkig lukte het nog 
om op 15 oktober een Algemene Ledenvergadering te houden. Het verslag 
staat op onze website. Helaas moest de gemeente de informatieavond van 
17 november afblazen. De regelmatige contacten met de gemeente hebben 
we gelukkig Corona-bestendig kunnen voortzetten. Zo bleven we op de 
hoogte en konden wij u met onze nieuwsbrieven 50 tot en met 54 blijven 
informeren. U kunt deze ook altijd vinden op onze website. 
 
In deze Nieuwsbrief speciale aandacht voor twee actuele zaken: de 
bibliotheek en Woudsoord. Verder een korte vooruitblik naar 2022 en een 
beschouwing over de dorpsraad. 
 

 
 
 

 

Actueel: de bibliotheek 
 
Ongetwijfeld heeft u bemerkt dat volkomen onverwacht de bibliotheek in Woubrugge is 
gesloten, omdat blijkbaar de accommodatie niet meer voldeed. Ook heeft u gelezen over de 
plannen voor een nieuwe bibliotheek in Roelofarendsveen. 
 
Wat ons onaangenaam heeft getroffen is de aankondiging dat onze bibliotheek in Woubrugge 
wordt gereduceerd tot een zogenoemd ‘afhaalpunt’. De hoge kosten van de plannen in 
Roelofarendsveen zouden daarvan de oorzaak zijn. 
 
Wij verzetten ons tegen de wijze waarop Woubrugge (en trouwens ook Leimuiden) hiermee 
dreigen te worden afgescheept. De brief die wij hierover hebben geschreven aan de 
gemeenteraad sturen wij u separaat toe en kunt u ook vinden op onze website. 
 

 
 
 

 

Actueel: Woudsoord 
 
WIJdezorg maakt plannen om het bestaande gebouw te vervangen door een groter en beter 
nieuw gebouw dat plaats gaat bieden aan een groter aantal bewoners. De plannen verkeren 
nog in het beginstadium, maar de direct omwonenden zijn inmiddels digitaal geïnformeerd. 
 
Daarbij kwam ook de vraag aan de orde of een deel van de dierenweide zou kunnen worden 
gebruikt om te parkeren.  
 
Wij vinden dat geen goed idee. Er is al heel weinig openbaar groen binnen de kern en het 
verkleinen van de dierenweide zou ook gevolgen hebben voor het aantal dieren dat gehouden 
kan worden. 
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Omgevingsvisie Kaag en Braassem 

De gemeente heeft enkele jaren gewerkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie Kaag en 
Braassem. Daarin worden onder meer dorpsperspectieven geschetst van de verschillende kernen. 
Dit gebeurde in samenspraak met inwoners en organisaties, waaronder ook de dorpsraad 
Woubrugge. 
 
De gemeenteraad heeft inmiddels de Omgevingsvisie Kaag en Braassem vastgesteld. 
 

 



 

 

 

Op naar 2022 
 
Natuurlijk zullen wij de vele bouwprojecten blijven volgen, met name aan de Elzenlaan en de A. de 
Graaflaan. De plannen voor het Integraal Kindcentrum Woubrugge werpen hun schaduw vooruit. Wij 
hopen dat daarin ook een plek voor een bibliotheek kan worden opgenomen. Daaropvolgend speelt 
de herontwikkeling van het vrijkomende terrein Esselyckerwoude en wellicht de ontwikkeling van het 
deelperceel van Nolina naast de sportvelden. 
 
Plannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Kruisweg, plannen van de Stichting 
Huisvesting Werkende Jongeren en het initiatief Knarrenhof zullen wij zeker blijven volgen. 
 
In 2022 zal een gedeelte van de Bateweg worden gereconstrueerd. Ook andere wegen in de kern 
krijgen een opknapbeurt. Wij rekenen erop dat de inwoners tijdig zullen worden betrokken bij de 
plannenmakerij. 
 

 

 

Hoe gaat het met de dorpsraad? 
 
De Vereniging Dorpsraad Woubrugge is in het leven geroepen door inwoners van Woubrugge omdat 
zij zich onvoldoende gehoord voelden bij de gemeente. Wij zien het als onze taak de leefbaarheid in 
Woubrugge hoog te houden. Daarom stellen wij ons op de hoogte van de plannen van het 
gemeentebestuur en de wensen van onze inwoners. Daarover proberen wij de communicatie te 
verbeteren en de inwonerparticipatie te bevorderen. 
 
Onze taak is niet het doorgeven aan de gemeente van tegels die scheef liggen of lantaarns die niet 
branden. Dat soort kwesties moeten de inwoners zelf melden aan de gemeente. Pas als de 
gemeente in gebreke blijft bij het reageren op dergelijke meldingen komt de dorpsraad in actie. 
 

 Contact met de gemeente 
 
Onze contacten met de gemeente zijn dit jaar, ondanks de Corona omstandigheden, goed verlopen. 
Wij hebben maandelijks overleg in kleine kring, lopen daarbij alle plannen en projecten langs en 
bespreken hoe daarover gecommuniceerd moet worden. De weerslag daarvan vindt u in onze 
nieuwsbrieven, op Facebook en op onze website. 

 
Wij hebben een uitnodiging gestuurd aan onze nieuwe burgemeester om in het voorjaar een 
fietstochtje te maken door Woubrugge, ter nadere kennismaking. 
 

 Ledental 
 
De vereniging heeft momenteel 434 leden, een toename met 55 leden in 2 jaar. Dat aantal mag 
natuurlijk blijven groeien. Hoe groter het ledental, des te meer denken we te kunnen bereiken. 
 

 Bestuur 
 
Iedere vereniging heeft een bestuur nodig en het is belangrijk dat zo’n bestuur regelmatig wordt 
vernieuwd en verjongd. Daarom zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Gelukkig is Mia 
Hoes dit najaar tot bestuurslid benoemd, maar er is méér nodig. 
 

Hebt u belangstelling voor een functie in het bestuur? 
Of kent u anderen, die dat wellicht hebben? 

Neem contact met ons op! 
 
 



 

 

 Financiën 
 
Jaarlijks subsidieert de gemeente ons met € 800,00. Wij zijn verder afhankelijk van vrijwillige 
bijdragen, want wij heffen geen contributie. Helaas constateren wij dat er steeds minder vrijwillige 
bijdragen worden gegeven. Wij doen daarom een dringend beroep op onze leden ons ook financieel 
te blijven steunen. 
 

Steun ons met uw vrijwillige bijdrage 
op NL72RBRB0828910782 

ten name van Ver. Dorpsraad Woubrugge 
 
 
 

 

Wij wensen u prettige feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2022 

 

 
 
 
 

 


