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Woerden, 16 mei 2013 
 
 
 
Geachte voorzitter en leden van de commissie Ruimte van de Gemeenteraad Woerden, 
 
 
Mijn naam is Kees Schaap en ik ben woonachtig op de Singel, midden tussen Rozenbrug en 
Prinsenlaan. Tijdens de vergadering van de commissie Welzijn van 9 januari jl. heb ik mijn 
visie ten aanzien van de gemeentelijke plannen ter herinrichting van de haven gepresenteerd 
en daarbij een zevenpuntenplan ontvouwd dat mijns inziens recht doet aan de belangen van 
alle belanghebbenden, inclusief de tien personen die wonen aan dit stukje Singel. Nu de 
herinrichting een voldongen feit is voel ik mij opnieuw genoodzaakt gebruik te maken van 
mijn recht op inspraak. Daar het onderhavige thema naar deze commissie is verplaatst richt ik 
mij nu, in overleg met dhr. Lucassen, tot u.  
 
Ik weet niet wat de commissie Welzijn met de door mij ingebrachte informatie heeft gedaan, 
anders dan het aansluitend stellen van vragen aan de betrokken Wethouder. Wel weet ik wat 
de gemeente sindsdien richting de betrokken Singelbewoners, en meer in het bijzonder naar 
mijzelf, heeft gedaan, en daarvan wil ik nu naar eer en geweten getuigenis afleggen. 
 
Op woensdag 20 februari jl. publiceert de gemeente Woerden in de ‘Officiële 
Bekendmakingen’ van de Woerdense Courant, onder het kopje ‘Aangevraagde 
omgevingsvergunningen’, dat op 15 februari 2013 een omgevingsvergunning is aangevraagd 
voor het bouwen van een nieuwe steiger en het vervangen van de beschoeiing 
(rijksmonument) tussen Rozenbrug en Prinsenlaan. Soortgelijke vergunningen werden kort 
daarvoor c.q. kort daarna aangevraagd voor het renoveren van de straat Haven en het 
realiseren van een betonnen trappartij in het talud tegenover Leidsestraatweg 1. 
 
Vervolgens ontvingen wij begin maart een brief van drs. Duindam gedateerd 4 maart 2013 
betreffende ‘Werkzaamheden Haven’. Na een uiteenzetting over de plannen en de 
planvorming tot nu toe wordt verder in deze brief ingegaan op de vernieuwing van de straat 
Haven en de uitvoering van de diverse werkzaamheden. Met geen woord wordt gerept over de 
aanleg van de steiger en op de bijgevoegde tekening ontbreekt die steiger volledig. 
 
Op 10 april laat de gemeente via de Woerdense Courant weten dat een omgevingsvergunning 
is verleend voor het realiseren van de betonnen trappartij, waarna de werkzaamheden in het 
talud tegenover Leidsestraatweg 1 een aanvang nemen. Enige tijd daarvoor heeft de gemeente 
bij de Westdam en bij de straat Haven twee grote informatieborden geplaatst waar op te lezen 
staat dat de aan te vangen werkzaamheden, waaronder het bouwen van de steiger, tussen 
maart en november 2013 zullen worden uitgevoerd. 
 
Rond 17 april word ik gebeld door dhr. Roock, ambtenaar en havenmeester van deze 
gemeente, met de mededeling dat ik voor vrijdagavond 19 april mijn boot, met 
gemeentevergunning gelegen aan de singel ter hoogte van nr. 106-2, moet weghalen i.v.m. het 
vervangen van de beschoeiing van de singel tussen Rozenbrug en Prinsenlaan. Volgens hem 
zijn deze werkzaamheden 8 mei klaar. Over de aanleg van de steiger wordt ook door hem met 
geen woord gerept. 
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Op woensdag 24 april begint de firma Nap met groot materieel daadwerkelijk met het 
vernieuwen van de beschoeiing. Al snel wordt duidelijk dat het een extra sterke beschoeiing 
wordt, waarbij de beschoeiing met ankers aan in de berm gestampte planken wordt verankerd. 
Toen de beschoeiing bijna gereed was vroeg ik aan twee bouwlieden of zij ook de steiger 
gingen bouwen. “Daar weten wij niets van” was hun antwoord. “Wij doen alleen de 
beschoeiing”. Maar enkele dagen later stonden de eerste palen voor de nieuwe steiger in het 
water.  
 
Sinds de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn er dan ruim negen weken verstreken. Op 
woensdag 1 mei laat de gemeente via de Woerdense Courant weten dat de herinrichting van 
de haven van start was gegaan, inclusief de nieuwe steiger. Eveneens op 1 mei laat het 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden weten dat zij op grond van de Waterwet het 
voornemen heeft een vergunning te verlenen voor het vernieuwen van de beschoeiing en het 
plaatsen van de steiger. De ter inzage termijn loopt van 2 mei tot 23 mei 2013. 
 
Maandagochtend 6 mei vragen mijn buurman, Martin van den Heuvel, en ik aan de aannemer 
naar zijn vergunning om deze steiger te mogen bouwen. “Die heb ik niet” is zijn antwoord, en 
hij verwijst ons vervolgens naar de gemeente. 
 
Die middag hebben mijn buurvrouw, mw. van den Heuvel, en ik een afspraak met het 
Omgevingsloket. We worden te woord gestaan door de Teammanager vergunningen, toezicht 
en handhaving, de heer Goossens, alsmede door de heer Korse, die de projectleider vervangt. 
Een omgevingsvergunning was volgens hen inderdaad niet verleend. Op mijn vraag wat ik 
moet doen om de werkzaamheden onmiddellijk te laten stoppen krijg ik als antwoord dat ik 
een brief of email aan de gemeente moet richten, iets wat dhr. van den Heuvel die ochtend al 
had gedaan. Een antwoord op zijn email is er tot op heden niet gekomen en het werk aan de 
steiger ging gewoon door. Op mijn vraag waarom de betrokken Singelbewoners op geen 
enkele manier zijn geïnformeerd over de op handen zijnde werkzaamheden in en voor hun 
straat antwoordt de heer Goossens dat wethouder Duindam zo’n twee weken daarvoor de 
klankbordgroep bijeen heeft geroepen en hen over de op handen zijnde werkzaamheden heeft 
geïnformeerd. Ik heb de heer Goossens geantwoord dat deze wethouder zeer goed weet dat 
niemand van de betrokken Singelbewoners in deze klankbordgroep zitting heeft gehad, dat 
deze klankbordgroep geen officieel (communicatie)orgaan van de gemeente is, en dat deze 
klankbordgroep in feite allang ontbonden was. 
 
Op woensdag 8 mei tenslotte, de dag waarop de bouw van de steiger op een oor na is gevild, 
maakt de gemeente via de Woerdense Courant bekend dat m.i.v. 9 mei gedurende zes weken 
voor eenieder ter inzage licht het ontwerp bestemmingsplan ‘haven’ met de hieraan 
gerelateerde ontwerp omgevingsvergunningen. De gemeente vermeldt hierbij, en ik citeer nu 
letterlijk, “De beoogde herziening van het bestemmingsplan ‘Binnenstad Woerden 2009’ is 
bedoeld om het nieuwe gebruik toe te staan en vergunningen te verlenen”, einde citaat. 
 
Dat aan de aannemer een verkeerde bouwtekening was verstrekt, waardoor aanvankelijk een 
te lange steiger werd gebouwd die ook nog eens op de verkeerde plek begon, iets wat 
wethouder Duindam en vijf ambtenaren tijdens hun bezoek aan de bouwplaats op 6 mei, zelfs 
met een tekening in de hand, volledig ontging, laat ik nu maar even buiten beschouwing.  
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Voorzitter en leden van deze commissie, ik kom tot mijn slotwoord. Wij, als betrokken 
Singelbewoners, zijn bijzonder kwaad op de gemeente Woerden. Wij voelen ons niet serieus 
genomen en ronduit geschoffeerd. De gemeente heeft de bouw van deze steiger laten 
uitvoeren noch voordat er ook maar enige vergunning beschikbaar was en zonder enige 
informatie naar de betrokken bewoners toe. In het AD van 8 mei verklaart wethouder 
Duindam, ik citeer: “Deze procedure loopt al zo lang dat we een afweging gemaakt hebben in 
het algemeen belang. Alle bezwaren kunnen we nooit wegnemen. Het risico dat we moeten 
stoppen nemen we voor lief”. Om datgene wat in de ogen van B&W ‘het algemeen belang’ is, 
wat dat ook zou mogen zijn, werden alle democratisch vastgestelde regels en procedures 
terzijde geschoven. En dat terwijl een wethouder toch de eerste is die zich aan de wet moet 
houden.  
 
 
Dit alles heeft m.i. met democratie en goed bestuur niets meer van doen. Welke politieke 
consequenties u uit dit alles trekt laat ik graag aan uw discretie over. Ikzelf zou mijn visie 
hierop tot uitdrukking willen brengen middels het aanbieden van een symbolisch cadeau aan 
de verantwoordelijk wethouder. In de hoop, voorzitter, dat u dit mij toestaat, wil ik de 
wethouder nu graag de eerste gesnelde kop van de nieuwe havenpalen aanbieden. En ik zeg 
nadrukkelijk HAVENPALEN omdat de gemeente niet zozeer een nieuwe steiger heeft gelegd, 
maar, zonder vergunning, een nieuwe haven heeft gebouwd in wat eens een fraaie, rustige 
woonwijk was. En zoals altijd betalen de bewoners het gelag. 
 
 
Ik dank u allen voor uw aandacht. 
 
 
 
C.A. Schaap – MA. 
Singel 106-I 
3442AP Woerden. 


