
 

 

 
 
  
 
 
 
Woerden 1 maart 2014 
 

Geacht raadslid, 

De komende gemeenteraadsverkiezingen bepalen voor een belangrijk deel de toekomst van onze 

prachtige stad. En u, als zittend en wellicht toekomstig raadslid, bent daar een belangrijke speler in. 

De toekomst van Woerden wordt beter als de binnenstad van onze stad niet alleen kloppend is, maar ook 

klopt bij al het andere dat er in Woerden gebeurt.  

Onze binnenstad is een belangrijke plek voor de lokale economie en een plaats waar bewoners en 

bezoekers elkaar ontmoeten en onze stad (beter) leren kennen.  Op dit moment bekijkt u de plannen om op 

korte termijn de binnenstad nog meer te laten leven en dat is noodzakelijk. 

Wij willen u vragen om ook verder vooruit te kijken:  

Vanuit het Rijngracht-comité heeft u al eerder van ons gehoord.  

Ook na de verkiezingen blijven wij actief, simpelweg omdat wij de Rijngracht het beste idee vinden voor  de 

toekomst van onze (binnen)stad.  

Via onze website groeit het aantal steunbetuigingen voor het plan om de binnenstad klaar te maken voor 

de toekomst en verbonden te houden met onze historie:  

Een moderne Rijngracht waar het goed winkelen, werken en wonen is. 

De Rijngracht is de ontbrekende schakel voor de Limes en geeft ons een kloppende binnenstad waar “de 

Hoofdstad van het Groen Hart” recht op heeft. 

Natuurlijk wordt een beslissing voor zo’n ingrijpende verbetering niet snel genomen. In de komende 

raadsperiode kunt u, als raadslid, de toekomst van Woerden vormgeven door een besluit te nemen over de 

Rijngracht! 

De nieuwe Raad bepaalt of we straks in 2022 het 650-jarige bestaan kunnen vieren rondom de Rijngracht. 

Dat zou fantastisch zijn! 

Wij wensen u goede verkiezingen en rekenen erop dat we in de komende raadsperiode geschiedenis gaan 

schrijven: De aanleg van de Rijngracht is gerealiseerd als we ons 650jarige bestaan vieren.  

Met vriendelijke groet, 

Het Rijngracht-comité, 

Wilbert Coenen - Marijke Okkerman - Dewi van ’t Hoofd - Remco Pot - Dominique Topper 
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