
 

Van: Tobeas, Mark 
Verzonden: vrijdag 9 november 2018 9:08

Aan: Tobeas, Mark
Onderwerp: Schriftelijke vragen Progressief Woerden inzake overlast van en milieuzorgen t.a.v. autobedrijf

Aan het college

CC raad

CC domeincontrollers

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van de fractie van Progressief Woerden  inzake overlast van en milieuzorgen 

t.a.v. autobedrijf.

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 9 december a.s.).

Met vriendelijke groet,

Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden 

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

T 0348  428 510 |M 06  25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 

Artikel 42 vragen. Milieu, overlast en het autobedrijf aan de Lindenlaan 29 in Kamerik 

Een rondje hardlopen en enkele gesprekken met omwonenden leert dat er de laatste dagen een 

benzinelucht hangt rondom de Lindenlaan in Kamerik. Dit zou te maken kunnen hebben met een 

recent gevestigd autobedrijf. Dit bedrijf heeft zijn intrek genomen in het daarvoor al jaren 

leegstaande bedrijfspand op die locatie. Progressief Woerden heeft een paar vragen hierbij: 

1. Is het college bekend met de benzinelucht die ter plekke hangt en last geeft aan 

omwonenden?  

2. Wat kan en zal het college doen om de overlast voor omwonenden en passanten weg te 

nemen? 

3. Is het college van plan handhavend op te treden richting de ondernemer als er sprake is van 

overtreding van milieuregels? 

4. Past de huidige bedrijvigheid aan de Lindenlaan binnen alle ruimtelijke regels die ter plekke 

gelden? 

5. Is het college met Progressief Woerden van mening dat deze locatie midden tussen de 

huizen zich eigenlijk niet goed leent voor dit type bedrijvigheid? 

6. Is deze locatie niet beter geschikt om er op korte termijn woningbouw te laten plaatsvinden? 

Of een andere maatschappelijke functie te geven? Wij denken bijvoorbeeld aan de 

sleutelclub.  

7. Wat wil het college doen om deze locatie een meer maatschappelijke gewenste ontwikkeling 

te geven? 

Progressief Woerden, Jelmer Vierstra 
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