
Besluitenlijst van de 
commissie Ruimte 
 
  
Datum: 9 juni 2016  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 23:15 uur 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 

  

2. Spreekrecht burgers 
Eventuele bijdragen van insprekers zijn terug te luisteren bij de betreffende 
vergadering op gemeenteraad.woerden.nl en indien van toepassing 
gepubliceerd bij het betreffende agendapunt. 
 
Er zijn aanmeldingen ontvangen van: 
 

- De heer Boer; 
- De heer Van Oosterom; 
- De heer Van Schadewijk; 
- De heer J. Kroon 

allen op agendapunt 6, stand van zaken project crematorium. 
 

- Mevrouw Smit; 
- De heer J. Stouthart 

beiden op punt 7, herinrichting Rijnstraat. 
 

  

3. Vaststellen agenda 
Besluit: de agenda wordt conform vastgesteld. 
 

  

4. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande moties 
De termijnagenda van de commissie Ruimte wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

  

5. Rondvraag 

1. STERK Woerden stelt vragen over reconstructie De Kanis. 
Wethouder De Weger gaat in op de afspraken over een tijdelijke 
bouwweg voor het bouwverkeer en over de capaciteit van de wegen. 
Tevens geeft hij aan dat de kosten hiervoor binnen het project vallen en 
het MOP. Er lopen nog gesprekken met de bewoners over een aantal 
zaken. Desgewenst wordt de raad geïnformeerd over de voortgang. Hij 
beantwoordt de vragen daarmee afdoende. 
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2. STERK Woerden en VVD stellen vragen over uitspraak Raad van State 
inzake geluidswal Veldhuizen. 
Wethouder Schreurs beantwoordt de vragen en schetst hoe een en 
ander gelopen is. Hij geeft aan dat er in het verweerschrift is verzuimd de 
woorden “mede namens de gemeenteraad” op te nemen. Het college 
gaat naar aanleiding hiervan het gesprek aan met de huisadvocaat, 
Loyens & Loeff. Er staan tegen de bestemmingsplanwijziging geen 
rechtsmiddelen meer open.  

 

  

6. Raadsinformatiebrief (16R.00183) inzake stand van zaken project 
crematorium en beleids- en beheerplan begraafplaatsen 
Insprekers: 
De heer Boer (bijdrage op Ris); de heer Van Oosterom; de heer Van 
Schadewijk (bijdrage op Ris) en de heer J. Kroon. 
 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over:  

- Proces / overleg met betrokkenen / informatieavonden. 
- Emotie/gevoel dat mensen hebben bij begraven en cremeren / 

behoefte. 
- Alternatieve locaties. 
- Verkeersveiligheid / milieuaspecten / aanvullende onderzoeken 

aanzuigende werking verkeer. 
- Financiën / kostendekkendheid. 

 
College: 
Wethouder Haring gaat in op de inbreng van de commissie en beantwoordt 
de vragen. 
 
Besluit:  
Voor dit moment is de rib/het onderwerp voldoende aan de orde geweest. 
De fractie Inwonersbelangen overweegt een motie hieromtrent voor te 
bereiden. 
 

  

7. Raadsvoorstel (16R.00295) inzake herinrichting Rijnstraat 
Insprekers: 
Mevrouw Smit (bijdrage op Ris) en de heer J. Stouthart (bijdrage op Ris). 
 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over: 

- Kosten zakpalen / alternatieven daarvoor zoals (matrix)borden.  
- Parkeerregime / venstertijden afsluiting / differentiatie in dagen. 
- Omgaan met fiets- en brommerverkeer. 
- Veiligheid. 
- Communicatieproces. 

 
College: 
Wethouder De Weger gaat in op de opmerkingen en beantwoordt de vragen 
vanuit de commissie. Hij zegt de commissie toe vóór de raadsvergadering 
van 23 juni aan de raad een kostenspecificatie gebaseerd op 1, 2 en 3 
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zakpalen inzichtelijk te maken. 
 
Besluit: 
Diverse fracties willen zich nog beraden over het voorstel, met name rondom 
het (kosten)aspect van de zakpalen. De commissie geleidt het voorstel door 
naar de bespreekagenda van de raadsvergadering van 23 juni 2016. 
 

  

8a. Raadsvoorstel (16R.00239) inzake (bijna) klimaatneutraal Stadhuis 
Aangehouden; toegevoegd aan de agenda van de commissie Middelen van 
14 juni 2016. 

  

8b. Raadsvoorstel (16R.00281) inzake inrichting raadzaal nieuwe Stadhuis 
Aangehouden; toegevoegd aan de agenda van de commissie Middelen van 
14 juni 2016. 

  

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. 
 

 



Lijst van aanwezigen 
 

 

Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      
CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot    

 M.L.A. Hollemans    

 P.J. van Meijeren    

 A. Noorthoek    

 V.S.M. Streng    

 T. van Soest-Vernooij    

      D66  G.F. Becht   T. Boersma 

 G.J.C.J. Eissens   T. van den End 

 H.J. Hoogeveen   J. de Kort 

 S.A.J. van Megen    

 R.B. Niewold    

      Inwonersbelangen  H.A. van Assem   E. van Deutekom 

 J.A. van Leeuwen   J. Sistermans 

 T.J.R. Peters   G.C. Weerelts 

 J.L.M. van Rensen    

      Progressief Woerden  J. IJpma   J.G. Franken 

 L. Issarti   A. de Jong 

 M.H.T. van Noort   G.C.H. van der Lit 

 J.J. Vierstra    

      ChristenUnie-SGP  S.C. Brouwer   H.J. de Jonge 

 H. van Dam   H.T. Bulk 

 H. van der Griendt    

      LijstvanderDoes  J.C. van der Does   A. Bolderdijk 

 C. van Iersel   C. Postma-van Iersel 

 M.A.H. Kingma    

      VVD  R.C.L. Bakker   F.J.D. Bos 

 I. Berkhof-de Vos   R.J. Kunst 

 S. van Hameren    

      STERK Woerden  W. den Boer   J.V. Buerman 

  E.L. Bom   R. Vrolijk 

      

            

Voorzitter  J. IJpma 

  H. van Dam 

      
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder M.J. Schreurs 

  Wethouder T.H.D. de Weger 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H. Haring 
       

Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 


