
From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: 23 Oct 2018 21:20:21
To: Vliegenthart, Onno; !Griffie
Cc: Stadhuis 
Subject: Schriftelijke vragen art. 42 - Verharding van het pad rond de Cattenbroekerplas (LijstvanderDoes)
Attachments: artikel 42 vragen - wandelpad verharding cattenbroekerplas (lijstvanderdoes).pdf 

Aan het college

CC raad

CC domeincontrollers

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen van de fractie LijstvanderDoes ex artikel 42 van het RvO inzake ‘verharding van het pad rond de 

Cattenbroekerplas’. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 22 november a.s.).

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | raadsadviseur | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 

 

 

Woerden, 23 oktober 2018 

 

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders 

Van: fractie LijstvanderDoes 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. artikel 42 RvO van LijstvanderDoes inzake 

verharding van het pad rond de Cattenbroekerplas. 

 

LijstvanderDoes heeft diverse geluiden gehoord van mensen die slecht ter been zijn 

en zich in een rolstoel moeten verplaatsen. Zij zouden zo graag rond de 

Cattenbroekerplas willen kunnen wandelen, zelfstandig of met iemand die hen duwt. 

Dit is nu helaas niet mogelijk omdat over een groot gedeelte van het pad rond de 

plas, de ondergrond bestaat uit grind of losse aarde.  

1. Wij willen graag van het college weten of zij mogelijkheden ziet om zodanige 

verharding aan het wandelpad rond de plas te maken, dat ook minder valide 

inwoners van Woerden kunnen genieten van dit prachtig stukje Woerdense 

natuur. 

2. Indien ja, kan het college aangeven op welke termijn dit dan gerealiseerd kan 

worden, en of dit qua budget mogelijk is? 

 

Namens de fractie LijstvanderDoes, 

Lenie van Leeuwen 
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