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Op al onze diensten zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, met een beperking van de aansprakelijkheid. 

Raad van de gemeente Woerden 

t.a.v. de Raadscommissie Ruimte (griffier)  

 

per email aan: geldorp.e@woerden.nl 
 

 

 

 
Datum: 7 november 2012 

Onderwerp: Uitnodiging werkbezoek De Pretfabriek 

Ons kenmerk: 120424 

 

Uw kenmerk:  

E-mail: meruma@omgeving.nl 

Tel.nr: 020-2400700 

  

    

   

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

U ontvangt deze brief na telefonisch overleg met uw raadsgriffier, de heer E. Geldorp, op 

maandag 5 november jongstleden. Ik ben in deze zaak als advocaat/gemachtigde werkzaam voor 

De Pretfabriek en vraag uw aandacht voor een (eerder al toegezonden summiere) uitnodiging om 

een werkbezoek te komen brengen aan De Pretfabriek.  Ter toelichting van deze uitnodiging geldt 

het volgende.  

 

• Stand van zaken tot nu 

 

De Pretfabriek is een commercieel bedrijf dat voorziet in een indoor speelaccommodatie. Het 

bedrijfsconcept is vanaf de start van de voorbereiding in 2010 gericht geweest op het exploiteren 

van een speelhal voor de jongste kinderen en in combinatie daarmee het aanbieden van 

GlowGolf. GlowGolf is gericht op de wat oudere kinderen en volwassenen. De gedachte 

daarachter is dat het hele gezin activiteiten kan doen bij een bezoek aan De Pretfabriek. 

Aanvullend zal GlowGolf zelfstandig vermoedelijk enige aantrekkende werking hebben. GlowGolf 

is inmiddels gereed, maar is nog niet in gebruik genomen vanwege het (nog) ontbreken van een 

toestemming van het college, respectievelijk uw raad.  

 

De financiële exploitatie van de activiteiten van De Pretfabriek is gebaseerd op het aanbieden van 

de speelhal én GlowGolf. De vertraging die is opgetreden bij het in gebruik nemen van GlowGolf 

betekent op dit moment een belangrijke financiële tegenslag. De investeringen zijn immers 

gedaan en omzet blijft noodgedwongen uit.  

 

Uw college heeft in de voorbereidende fase de initiatieven van De Pretfabriek van harte 

ondersteund als een welkome aanvulling voor Woerden. Deze positieve betrokkenheid heeft 

inmiddels geleid tot het vergunnen van de speelhal in de loop van 2011, met dien verstande dat 

met de exploitatie van GlowGolf moest worden gewacht vanwege de zorgen die leefden bij een 

klein aantal omwonenden in een aangrenzende woonwijk.  
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Op al onze diensten zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, met een beperking van de aansprakelijkheid. 

Het doel daarvan was om, alvorens mee te werken aan een toestemming voor GlowGolf, eerst te 

volgen of in de praktijk inderdaad de gevreesde overlast zou ontstaan voor de omwonenden, na 

de opening van De Pretfabriek. De Pretfabriek heeft er in die periode voor gekozen om de  

- vergunningvrije -  inpandige verbouwing voor GlowGolf doorgang te laten vinden, vanwege de  

lopende contractuele verplichtingen en kosten, doorlooptijd van het bouwproces en de beperkte 

beschikbaarheid van de uitvoerende kunstenaars en het gebruik op te schorten.  

 

• Rol van omwonenden / geen overlast voor de omgeving 

 

Door middel van allerlei juridische acties, handhavingsverzoeken en emailverkeer met 

ambtenaren van de gemeente is door een klein aantal omwonenden aandacht gevraagd voor 

(vermeende) juridische strijdigheden en overlast. Afgezien van wat gebruikelijke 

inregelproblemen bij de eerste openstellingen op topdagen, is echter aan de zijde van gemeente 

en politie sinds de opening niet gebleken van daadwerkelijke overlast van parkerende bezoekers 

van De Pretfabriek en verkeersbewegingen in de aangrenzende woonwijk. Verschillende serieuze 

pogingen om informatie te krijgen van de omwonenden van De Pretfabriek omtrent het kennelijk 

bestaande “echte probleem”, hadden geen succes. De kritiek jegens De Pretfabriek is niet 

kenbaar gebaseerd op daadwerkelijk ervaren en objectief vast stellen overlast voor de 

betrokkenen.  

 

• Uitnodiging en doel werkbezoek 

 

Het college heeft u gevraagd om een standpuntbepaling inzake de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor GlowGolf. In verband met het leveren van een bijdrage aan een 

zorgvuldige besluitvorming en een groot belang nodigt De Pretfabriek u graag uit om ter plaatse 

uw vragen te beantwoorden en kennis te nemen van: 

- de ligging in het gebied en de activiteiten van De Pretfabriek; 

- een demonstratie van GlowGolf; 

- de organisatie van het parkeren, op gewone -  en topdagen. 

- de gevolgen van het in gebruik nemen van GlowGolf voor het parkeren en 

verkeersbewegingen; 

 

Wij zijn er nadrukkelijk van overtuigd dat alle partijen zijn gebaat bij de aanwezigheid van de 

betrokken omwonenden bij het werkbezoek. In de hoop dat u in de gelegenheid bent om ook 

hun kant van het verhaal te horen en misschien zelfs goed zicht zal ontstaan op het echte 

probleem van deze omwonenden.   

 

Ik verzoek u te bevorderen dat de betrokken omwonenden door de gemeente worden 

uitgenodigd aanwezig te zijn. Ook De Pretfabriek zal naar vermogen proberen de omwonenden te 

interesseren voor deelname aan uw werkbezoek zodra duidelijk is dat het werkbezoek doorgang 

zal vinden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Mr. B. J. Meruma (advocaat) 


