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Inspreekdocument Albèrt de Goey 

Commissievergadering donderdag 4 juni 2015 -  verkeersmaatregelen Woerden-West  

Geachte leden van de raad, 

 

Op 26 mei heeft de OKW ingesproken en ons inspreekdocument is u op 02 juni jl. nagezonden.  

 

De ontwikkelingen die die avond volgende, waarbij de overgrote meerderheid tegen het voorliggende plan 

was en waarbij door diverse ondernemers/ ondernemersverenigingen wijkplatforms en particulieren 

binnen onze gemeente u met klem gevraagd hebben om de optie Westelijke Randweg mét brug minimaal 

te onderzoeken,  

 

Ik kan u met trots mededelen dat op initiatief van de OKW en de Stichting Industrieterrein Woerden West 

i.o., wij binnen onze leden de bereidheid gevonden hebben om samen met u als gemeente, op te trekken 

en te komen tot een lokaal consortium. Met de harde toezegging dat de bedrijven binnen het consortium, 

in staat zijn, de veel besproken randweg aan te kunnen leggen voor 12 miljoen euro. Zeer vergelijkbaar met 

het gevraagde budget van het voorgesteld scenario. 

 

De bedrijven die zich willen inzetten en mede in licht van de huidige begrotingsproblematiek en hun nek 

willen uitsteken, doen hiermee een ultieme handreiking, in de overtuiging dat een randweg met Brug de 

beste oplossing zal zijn voor Woerden West en haar stakeholders. Het consortium bestaat onder andere uit 

de volgende bedrijven: 

 

-          Kleywegen BV 

-          Van Hattum en Blankevoort BV 

-          Van Ooijen BV 

-          Bolton BV 

-          Heywaal BV 

 

De OKW is geen partij, maar initiator van dit aanbod. Als laatste verzoeken wij u nogmaals, met klem, géén 

gronden te verkopen, en ook de oude woning aan de noordkant NIET te verkopen, maar eerst met ons in 

co-creatie deze casus op te pakken en hopelijk tot uitvoer te brengen. 

Om ons idee verder concreet te maken hebben wij u als gemeente nodig. Collegeleden, maar ook de 

individuele fracties. Daarom ligt hier de uitnodiging om samen verder van gedachten te wisselen en nadere 

afspraken te maken en daarmee in gezamenlijkheid tot een duurzame, structurele en betaalbare oplossing 

te komen. Een oplossing die Woerden duurzaam verder brengt. 

Mede namens het consortium (i.o.) dank ik u voor de aandacht. 


