
Besluitenlijst van de 
commissie Ruimte 
 
  
Datum: 14 april 2016  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 23:25 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: 

- Mevrouw Ten Wolde; 
- Mevrouw Snijders; 
- Mevrouw Levitus; 
- De heer Koster; 

allen op agendapunt 7, evaluatie hondenbeleid; 
- Mevrouw Lendfers/de heer Lieverse; 

beiden op punt 8, grondexploitatie Brediuspark. 
 

  

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

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijst van de van de commissie Ruimte van 10 maart 2016 
wordt conform vastgesteld. 
 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
De termijnagenda van de commissie Ruimte wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Afgesproken wordt dat t.a.v. T:158 inzake Algemene kaders Bomen 
het college de stand van zaken m.b.t. Rib 16R.00296 aan de 
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commissie terugkoppelt. 

  

6. Rondvraag 

1. CDA stelt vragen aan het college over de verkeerssituatie ’s 
Gravensloot. 
Wethouder Stolk beantwoordt de vragen en gaat in op de wijze 
waarop de afwegingen en besluiten in overleg met betrokkenen tot 
stand komen. De vragen worden daarmee afdoende beantwoord. 

 
2. CDA stelt vragen over de voortgang van de woningbouw in 

Harmelen. 
Wethouder Stolk gaat in op de voortgang en geeft aan dat daarbij 
de  Woonvisie leidend is. De vragen worden daarmee afdoende 
beantwoord.  

 

  

7. Raadsinformatiebrief (16R.00104) inzake tussentijdse evaluatie 
hondenbeleid 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over:  

- Rol raad en college in het proces. 
- Communicatie met omwonenden. 
- Leerpunten voor college en organisatie. 
- Wijze waarop hondenbeleid verder wordt 

uitgerold/geïmplementeerd. 
- Rol en toekomst van de Klankbordgroep hondenbeleid. 
- Kwestie van De Happy Roedel. 
- Maatwerk / afwijkingen op het beleid in Zegveld. 

 
College: 
Wethouder De Weger gaat in op de opmerkingen en beantwoordt de 
vragen vanuit de commissie. Hij zegt de commissie toe: 

1. Het college gaat in overleg met het Dorpsplatform Zegveld om 
maatwerk daar waar wenselijk handen en voeten te geven. Na 
een jaar wordt dit geëvalueerd. De raad ontvangt hierover in 
april 2017 een Rib. 

2. In april 2017 ontvangt de raad een evaluatie/terugblik inzake 
het hondenbeleid in algemene zin (met name periode april 
2016-april 2017), zodat de raad onder meer kan vernemen wat 
er met de aanbevelingen is gedaan. 

3. De portefeuillehouder gaat in gesprek met de Klankbordgroep 
hondenbeleid over de wijze waarop deze voor de toekomst een 
wat onafhankelijkere rol kan krijgen en welke taak de 
Klankbordgroep precies heeft/moet hebben. 

4. Ten aanzien van de Happy Roedel geeft de portefeuillehouder 
aan dat hij daarmee in overleg zal treden. Indien er op korte 
termijn zicht is op een alternatieve locatie, zal hij bezien welke 
mogelijkheden er zijn om de termijn voor het innen van een 
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dwangsom op te schorten.      
 
Besluit:  
Voor dit moment is de rib/het onderwerp voldoende aan de orde 
geweest. 
 

  

8. Raadsvoorstel (16R.00030) inzake grondexploitatie en 
kredietaanvraag Brediuspark 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over:  

- Scope van de nieuw te openen grondexploitatie. 
- Planvorming aanverwante ontwikkelingen en rol van derden 

daarbij. 
- Kaveluitgifte Van Kempensingel wel of niet al in de exploitatie 

opnemen. 
 
College: 
Wethouder De Weger gaat in op de opmerkingen en beantwoordt de 
vragen vanuit de commissie. Hij zegt de commissie toe: 

- Pas ná toestemming van de raad zal het college overgaan tot 
uitgifte van kavels aan de Van Kempensingel. Dit is mede 
afhankelijk van de planvorming met o.a. de stichtingen 
Landgoed Bredius en Hofstede Batestein van het 
centrumgebied. 

 
Besluit: 
Diverse fracties willen zich nog beraden over het voorstel. 
Inwonersbelangen geeft aan een amendement te overwegen. De 
commissie geleidt het voorstel door naar de bespreekagenda van de 
raadsvergadering van 21 april 2016. 
 

  

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 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   A.E. Ambagtsheer-Bannink 

  E.L. Bom   J.V. Buerman 

     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  
       

Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 


