
Aan het college van burgemeester en wethouders en 
de gemeenteraad van de gemeente Woerden 
Blekerijlaan 14 
3447 GR WOERDEN 

Betreft: zienswijze bestemmingsplan Oortjespad. 

Geacht College, geachte raad, 

U heeft op 21 mei 2015 door de publicatie van een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor het Oortjespad te kennen 
gegeven dit plan te willen vaststellen. 
Uw publicatie omvat: 

1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Oortjespaď met de planidentificatie 
"NL.IMRO.0632.BPOORTJESPAD2-bOWl" en 

2. de hieraan gerelateerde ontwerp-omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 
bestaande bebouwing op het perceel Oortjespad 3 in Kamerik en 

3. besloten om geen milieueffectrapport op te stellen. 

Ik ben het niet eens met uw voornemen, omdat de gevolgen mij raken in mijn persoonlijk belang. 
Mocht u desondanks uw voornemen doorzetten, dan behoud ik mij het recht voor om daar bezwaar 
tegen aan te tekenen en eventueel verdere juridische consequenties aan te verbinden. 

De hoofdpunten van mijn bedenkingen zijn: 
De vestiging van zelfstandige, in plaats van natuurrecreatie ondergeschikte horeca, op zo'n 
grote schaal, 
De vestiging van een tweede restaurant, 
De mogelijkheid van 100 dagen per jaar activiteiten, bedrijfsuitjes etc. in grote tenten, 
De overnachtingen van grote niet recreatie gebonden groepen zonder toezicht, 
De als gevolg hiervan en verdere invulling van de mogelijkheden op het terrein waardoor de vrije recreatie, 
de kinderboerderij, het peuterbadje en de educatie op termijn (bijna) geheel verdwijnen, 
Intensivering, verruiming van de mogelijkheden voor groepsgewijze sport/ spelactiviteiten. 
De geluidsoverlast als gevolg van het toestaan van versterkte muziek en spraak tot 80dB van 07.00 tot 01.00 
uur, 
De aantallen bezoekers met auto's waar onvoldoende parkeerruimte voor is en die het vrije reguliere en 
recreatieve gebruik van de openbare weg het Oortjespad ernstig zullen kunnen gaan belemmeren en die 
zullen leiden tot het parkeren elders en dan met name langs Teckop. 
De veiligheid van de fietsers (schooljeugd)/ wandelaars op het Oortjespad als er nog meer auto's naar. Deze 
weg is veel te breed geworden, waardoor de automobilisten denken dat zij elkaar buiten de 
uitwijkmogelijkheden ook gewoon kunnen passeren, waardoor er harder (door)gereden wordt en dus langs 
de fietsers en wandelaars 'gescheurd' wordt. Laat het in ieder geval weer smaller tonen, zodat de auto's bij 
de uitwijkmogelijkheden de fietsers passeren of laten passeren. 

De overvloed aan regels, die opgenomen zijn in het plan, geven geen garantie dat overlast situaties niet meer 
voorkomen of dat zij beperkt kunnen worden. Ze zijn zo complex dat ze niet meer hanteerbaar zijn voor handhaving. 

De situatie zoals die nu is moet naar mijn mening zo blijven. Dit is nog passend en in verhouding tot wat mogelijk is 
in het landschap van het Groene Hart en in mijn woonomgeving. 
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Ik verwacht van u dat hier de juiste beslissing genomen wordt en dat is "laat het blijven zoals het nu is". 

De gemeente en de uitbaters erkennen nu al dat er overlast veroorzaakt wordt voor omwonenden. 

Er is inmiddels al een stukje grond beschikbaar gesteld door de gemeente Woerden om deze overlast misschien te 
voorkomen! Conclusie: deze ondernemers hebben nooit genoeg. 

Hoogachtend, 

N a a m ^ ^ y ^ j D L L Ù / ? 
Adres Srĩć~tDooRjlZ0aŭ Sf 
Woonplaats P)'/?'A?V'/f 

Datum t f / é - J Ć / S -

Handtekening 


