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Verplaatsing varkenshouderij
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 15 december hebben de raadsleden in
meerderheid kenbaar gemaakt voorstander te zijn van het verplaatsen van de intensieve
varkenshouderij van Nico Kroes vanaf de A. de Graaflaan naar de Kruisweg. De fractie van
Samen voor Kaag en Braassem stemde tegen, de andere fracties, PRO Kaag en Braassem,
CDA, D66 en VVD, stemden vóór, resulterend in een stemverhouding van 16 tegen 5.
Natuurlijk hadden wij liever gezien dat niet voor deze locatie zou zijn gekozen, maar
vanzelfsprekend accepteren wij het democratisch tot stand gekomen besluit. Uit de
discussies is wel gebleken dat de aantasting van het open landschap door iedereen werd
betreurd, maar door de voorstanders van verplaatsing als onvermijdelijk werd beschouwd.
Daarop baseren wij de verwachting dat het behoud van het open landschap in de toekomst
bij alle partijen een belangrijke doelstelling zal blijven. Wij zullen hen daaraan blijven
herinneren.
Op basis van het genomen besluit zal nu gewerkt gaan worden aan de noodzakelijke
wijziging van de bestemmingsplannen. Dat proces zullen wij nauwkeurig blijven volgen. Ook
verwachten wij dat al het mogelijke zal worden gedaan om te zorgen voor een inpassing van
de varkenshouderij in de Vierambachtspolder, die het open landschap minimaal verstoort.
Nico Kroes heeft ons verzekerd dat na te streven.

Algemene Ledenvergadering
Graag wijzen wij u er nu reeds op dat onze Algemene Ledenvergadering zal worden
gehouden op donderdag 5 maart 2015 in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude.
Gastspreker zal zijn de oud-burgemeester van Alkemade, de heer Arie Meerburg, die ook
vice-voorzitter en secretaris is van de Rijnlandse Molenstichting.

Wij wensen alle lezers van onze bulletins
van harte prettige kerstdagen
en een heel gelukkig en gezond 2015 toe

Heeft u al aan ons IBAN-nummer gedacht?
De leden hebben besloten ook in 2014 geen contributie te heffen.
Wij rekenen op voldoende vrijwillige bijdragen.
U kunt die storten op ons
IBAN bankrekeningnummer : NL10 INGB 0009 3484 09
ten name van Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem e.o. te Woubrugge.

E-mail-contact
Wij informeren onze leden bij voorkeur via e-mail. Dat past ook binnen ons zuinige beleid. Helaas
gaan soms contacten verloren, omdat wijzigingen in contactgegevens ons niet altijd bereiken. Wij
verzoeken iedereen daarom vriendelijk wijzigingen in contactgegevens, met name wijziging van het email adres, door te geven aan ons secretariaat.

