
Besluitenlijst van de 
commissie Ruimte 
 
 

Datum: 5-2-2015  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 22.30 uur 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededeling 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij vraagt de 
commissieleden of de email inzake een procedurele rib IBOR van 
hedenmiddag is ontvangen en bij de termijnagenda (punt 5) aan de orde kan 
komen. De commissie gaat daarmee akkoord. 

  

2. Spreekrecht burgers 
Mevrouw Pels spreekt mede namens een aantal omwonenden van de 
Boekentuin in over de effecten en maatregelen n.a.v. het hondenbeleid. Dit 
onderwerp komt eveneens in de rondvraag aan de orde.  

  

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld, met dien verstande dat de rondvraag 
als eerste aan de orde komt. 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte van 8 januari 
2015 wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van: de heer Ekelschot 
(CDA) vraagt of de brief m.b.t. uitkomsten grondwateronderzoek 
Schilderskwartier al naar de bewoners is gestuurd? Dit komt bij de 
termijnagenda c.a. (punt 5) aan de orde. 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande moties 
Het overzicht voor de commissie Ruimte wordt conform vastgesteld. Het 
college wordt voorts dringend opgeroepen de overzichten zo actueel als 
mogelijk te houden. De commissie verzoekt het college t.b.v. de maartcyclus 
een actueel overzicht aan te leveren. Tevens dient een datum te worden 
gezocht voor de jaarlijkse bijeenkomst Verbonden Partijen. 
 
Ten aanzien van de nagezonden Rib (15R.00062) inzake evaluatie IBOR 
wordt afgesproken: 

- Per fractie worden interviews afgenomen. De informatie die hieruit 
voortkomt, wordt breed gedeeld. 

- Het evaluatierapport wordt door het college tijdig aangeleverd, zodat 
bespreking in de aprilcyclus mogelijk is. 

  
 



6. Rondvraag 
Er zijn drie rondvragen: 

- De heer Weerelts (Inwonersbelangen) inzake effecten en 
maatregelen hondenbeleid. De vragen worden uitgebreid beantwoord 
waarbij wethouder De Weger toezegt de communicatie in de volle 
breedte te verbeteren (inclusief dat alle brief/mailschrijvers alsnog 
een antwoord krijgen) en dat er op betrekkelijk korte termijn (tussen 
een en drie weken) een informatieavond wordt georganiseerd voor 
de bewoners rondom de Boekentuin.  

- Mevrouw Postma (LijstvanderDoes) inzake groenbeleid Snel en 
Polanen. De vragen worden door wethouder De Weger afdoende 
beantwoord. 

- De heer Weerelts (Inwonersbelangen) inzake straatwerk Dammolen-
Middelmolen Harmelen. Wethouder De Weger beantwoordt de 
vragen afdoende en zegt daarbij toe  dat de raad (per rib) wordt 
geïnformeerd over de opvattingen van het college over de ontstane 
situatie n.a.v. de uitspraak van de rechter en het vervolgproces. 

  

7. Raadsvoorstel (15R.00016) inzake resultaten vervolgonderzoek 
Grontmij verbeteringen doorstroming Woerden-West 
Commissie: 
De commissie heeft een discussie met een meer beeldvormend karakter. 
Onder meer de volgende aspecten worden aan de orde gesteld: 

- Gezondheidsaspecten in beeld brengen. 
- Opstellen van een m.e.r. (milieu-effectrappotage). 
- Geldende normen op milieugebied. 
- Vrachtverkeerd uit noordelijk deel van Woerden / Zegveld. 
- Doorstroming breder dan alleen “plangebied”, rotondes versus 

vrachtwagens. 
- ODRU / CROW. 
- Informatiebijeenkomsten en intensieve communicatie. 
- Hoorzitting vanuit de raad. 
- Voorstel met scenario’s.  

 
Conclusie: 
Tevens wordt het vervolgtraject op hoofdlijn besproken. Daarover wordt 
afgesproken: 

- In de loop van april biedt het college de raad een voorstel aan met 
daarin opgenomen een aantal scenario’s. 

- Daaraan vooraf worden door het college in maart een aantal 
informatiebijeenkomsten georganiseerd, zo mogelijk verspreid in het 
doelgroepgebied. Daarover wordt intensief gecommuniceerd. 

- Na ontvangst van het voorstel organiseert de raad op locatie een 
hoorzitting (periode mei), desgewenst voorafgegaan door een 
werkbezoek. 

- In de juni-cyclus wordt het voorstel op de gebruikelijke wijze 
behandeld. 

 
Voorts wordt afgesproken dat eventuele vragen / aanvullingsverzoeken op 
het rapport via de mail aan het college kenbaar kunnen worden gemaakt. 



Deze, alsmede de beantwoording ervan/reactie van het college daarop, 
worden breed verspreid. 

  

8. Sluiting vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.  
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 Raadsleden 
  

 Dhr. J. Arentshorst 

 Dhr. H.A. van Assem 
 Dhr. R.C.L. Bakker 

 Dhr. G.F. Becht 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 Dhr. E.L. Bom                     
 Dhr. S.C. Brouwer 
 Mevr. J.V. Buerman 

 Dhr. H. van Dam 
 Dhr. J.C. van der Does 
 Dhr. A. Draisma 

 Dhr.  G.J.C.J. Eissens 
 Dhr. H.R.M. Ekelschot 

 Dhr. S. van Hameren 
 Dhr. M.L.A. Hollemans 
 Dhr. H.J. Hoogeveen 

 Dhr. C. van Iersel 
 Dhr. J. IJpma 

 Dhr. L. Issarti 
 Mevr. M.A.H. Kingma 
 Mevr. S.A.J. van Megen 

 Dhr. P.J. van Meijeren 
 Dhr. R.B. Niewold 

 Mevr. M.H.T. van Noort 
 Dhr. A. Noorthoek 
 Dhr. T.J.R. Peters 

 Dhr. J.L.M. van Rensen 

 Mevr. T. van Soest-Vernooij 
 
 
 

Mevr. V.S.M. Streng 
Dhr. J.J. Vierstra 
Dhr. L.P. de Wit 

 Fractieassistenten 
 

 Mevr. J.P. Verdoold 
 Dhr. T. Boersma 
 Dhr. T. van den End 
 Dhr. J. de Kort 

 

Dhr. E. van Deutekom 
Dhr. J. Sistermans 

 Dhr. G.C. Weerelts 
 Mevr. J.G. Franken 
 Mevr. A. de Jong 
 Dhr. G.C.H. van der Lit 
 Dhr. H.J. de Jonge 
 De heer H. van der Griendt 
 De heer G. van Kesteren 
 Mevr. M. Verschelling-Hartog 
 Dhr. F. van de Geest 
 Mevr. C. Postma-van Iersel 
 

 

 

 
 

Dhr. R.J. Kunst 
Mevr. A.E. Ambagtsheer-Bannink 
Dhr. W. den Boer 
Mevr. R. Vrolijk 

 Voorzitter 
  

 Dhr. L. de Wit 
 Dhr. J. IJpma 

  
 Griffier 
  

 Erwin Geldorp 
 Milan Lucassen 

  
 College 
  

 Wethouder:  
 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: T.H.D. De Weger 
 Wethouder: M.H. Stolk 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: mevr. Y. Koster 
 Burgemeester: V.J.H. Molkenboer 


