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De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Raadsvoorstel (16R.00522) groenvisie bomen langs de Singel 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel te kiezen voor sfeerbeeld A, 

'bomenlint aan binnen- en buitenzijde' als groenvisie voor de bomen langs de Singel. 
 
Voor de behandeling is wethouder De Weger uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

1 december 2014 Raadsinformatiebrief (14R.00452) inzake Singelplan Woerden 
Deze raadsinformatiebrief, waarin een visie op het versterken van de cultuurhistorische 

elementen van de Singel en vestingwerk Woerden wordt gegeven, is besproken in de 
vergadering van de commissie Ruimte van 8 januari 2015.  
Het college is vervolgens verder gegaan met de uitvoering van het Singelplan. 

 

26 april 2016 Raadsinformatiebrief (16R.00205) inzake groenvisie Singel Woerden 
In deze raadsinformatiebrief wordt aangegeven op welke wijze de inwoners 
worden geconsulteerd m.b.t. de toekomstige groenstructuur langs de Singel in 
Woerden.   
 

10 november 
2016 

Informatiebijeenkomst 
Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt/is ingegaan op de studie, die als doel 
heeft inzicht te geven op welke manier de Singels van Woerden met bomen in 
samenhang kunnen worden versterkt. De basis hiervoor wordt gevormd door de 
historische en stedenbouwkundige context, de ruimtelijke oriëntatie en de fysiek 
beschikbare ruimte en de uitgangspunten geformuleerd vanuit duurzaam 
boombeheer.  
 

 
3. Vervolgprocedure 

De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 24 november 2016.  
 

4. Bijzonderheden 
Geen. 
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