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Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 3 1 oktober 2 0 1 7 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Ten Hagen 
17R.00841 

Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Openbare Ruimte 

D. Loman 

8 3 0 1 

loman.d@woerden.nl 

W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex art 4 0 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door de fracties van STERK Woerden, D 6 6 , Lijst van der Does, W D , Progressief 
Woerden en CDA, ondersteund en aangevuld door Inwonersbelangen, over Bomenkap 
Burg. H.G. van Kempensingel. 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1 . Waarom zijn de beeldbepalende bomen aan de Burg. H. G. Kempensingel genomineerd voor de 
kap terwijl ze gezond en veilig zijn? 

Antwoord: De reconstructie van de Burg. Van Kempensingel is onderdeel van het project Reconstructie 
Vogelbuurt. In het participatietraject (eind november 2 0 1 6 t/m juni 2 0 1 7 ) is het ontwerp voor de 
reconstructie opgesteld in samenspraak met de bewoners in het plangebied. Eind november zijn in een 
bewonersbijeenkomst diverse onderwerpen ter sprake gebracht: groen, verkeerssituatie, parkeerdruk 
e.d. Tijdens die avond zijn door de aanwezigen vraagstukken, verbeterpunten en ideeën aangedragen. 

De uitgangspunten voor de ontwerpkeuzes zijn dus in het participatietraject door de bewoners zelf 
aangedragen, met name: 

Snelheidsreductie 
Geluidreductie 
Terugdringen parkeerdruk/foutparkeren 
Terugdringen van schade aan trottoirs en riolering (door boomwortels), van verstopping van 
dakgoten (door bladval) en van beperking lichtinval 

In het voorjaar zijn de ingebrachte punten, voorzien van reactie van gemeentezijde, schriftelijk aan de 
inwoners teruggekoppeld, waarbij tegelijkertijd per deelgebied (een of enkele straten) twee 
ontwerpvarianten voorgelegd werden waarop inwoners hun stem konden uitbrengen1.De direct 
aanwonenden hebben door middel van stemming duidelijk de voorkeur gegeven (zie ook antwoord 2 ) 
aan de variant waarbij de bomen aan de kant van de huizen verdwijnen. Aan de kant van de singel 
blijven de bomen staan. Uiteraard is vooraf getoetst dat de bomen geen bijzondere status hebben 
(zoals de bomen langs de Singel die wel hebben) en dat er geen nadelig effect is op (overige) flora en 
fauna. Anders hadden wij deze variant niet aangeboden. 

Vraag 2 . Wat zijn de afwegingen om de wens tot behoud van de bomen door direct aanwonenden niet te 
honoreren? 

Antwoord: We realiseren ons dat er bewoners zijn die graag gezien hadden dat de bomen behouden 
blijven. En het is ook geen eenvoudige keuze: behoud van de bomen vs. de wens van de meerderheid 
van de inwoners. Maar juist de direct aanwonenden (Van Kempensingel 5 - 2 3 ) hebben zich in grote 
meerderheid (83 0 ;o ) voor deze variant uitgesproken (bij een deelname van ľ\

0

Zo). En ook van de niet 
direct aanwonenden (Van Kempensingel 1-3 en Vrijheidshof) heeft een duidelijke meerderheid {62Vo 
van de stemmers) zich uitgesproken voor deze variant. Van de totale groep bewoners (het hele 
plangebied Vogelbuurt) was 54

0

7o van de stemmers voorstander van deze variant. Zie bijlage 2 voor de 
resultaten; deze informatie is ook aan alle inwoners van het plangebied gezonden. 

1 Alle bewoners in het plangebied hebben digitaal kunnen stemmen voor alle straten; de voorkeur van direct 
aanwonenden I 'de eigen straat' heeft in de uiteindelijke keuze de doorslag gegeven. 



Vraag 3. Zijn de parkeerplaatsen noodzakelijk voor de parkeerdruk uit de buurt of voor overloop uit de 
binnenstad bedoeld? 

Antwoord: De parkeerplaatsen zijn gewenst om de parkeerdruk en foutparkeren in de buurt terug te dringen 
en de veiligheid voor m.n. fietsers te vergroten. In de huidige situatie wordt in de Vogelbuurt veel (en) 
fout geparkeerd: in bochten, op stoepen, (half) voor inritten waardoor de overzichtelijkheid en daarmee 
de verkeersveiligheid afneemt. Dit is zeer ongewenst in deze omgeving waar veel scholieren fietsen. 
Met het aanleggen van parkeerplaatsen neemt de parkeerdruk en foutparkeren af en neemt de 
veiligheid toe. 

Vraag 4. Op welke wijze gaat het college met het bezwaar van de bewoners om in het kader van 
gebiedsgericht werken en Woerden zegt ja, tenzij...' ? 

Antwoord: 
Wij zijn van mening dat het participatieproces zorgvuldig is doorlopen en juist een voorbeeld is van hoe 
we met elkaar invulling willen geven aan de principes van 'Woerden zegt ja, tenzij'. Inherent aan 
inspraaktrajecten is dat er op enig moment keuzes gemaakt worden waar niet iedereen het mee eens 
is. 

Aanvullende vraag gesteld door Inwonersbelangen: 

Vraag 5. Om lopende de discussie en antwoorden van de zijde van het college geen onomkeerbare actie te 
ondernemen, (bomen te laten staan) 

Antwoord: De werkzaamheden in de Vogelbuurt beginnen op 6 november. We zullen met de aannemer 
afspreken dat het kappen van de bomen aan de Van Kempensingel vooralsnog niet plaatsvindt, in elk 
geval niet voordat uw raad in de gelegenheid geweest is om deze RIB te bespreken, bijvoorbeeld in de 
commissie Ruimte van 16 november. 

Bijlagen: 
1. en 2. De ingekomen brieven met art.40-vragen (17.020875 en 17.020993) 
3. Resultaten van de stemmingen over ontwerpen Vogelbuurt (17i.05037) 

De secretaris De burgeme 

CA/ľjsbergen drs. M.H.J. van isberaen MBA V J er 

I 



From: Geldorp, Erwin ^ e l d o r p ^ 
Sent: 16 Oct 2017 19:51:22 
To: IRaadsleden; !Burgemeester en wethouders 
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van STERK Woerden c.s. inzake kappen bomen Van Kempensingel 
Attachments: sterk woerden cs inzake kappen bomen van kempensingel.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van STERK Woerden c.s. inzake kappen bomen Van Kempensingel. Conform het 
Reglement van Orde dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 16 november 2017. 

Met v r i ende l i j ke groet , 

E r w i n Geldorp | raadsgr i f f ie r | G e m e e n t e W o e r d e n 
Postbus 4 5 , 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden 
T 0 3 4 S - 428 510 |M 06 - 20094715 IE ge ldorD.eawoerden.n l raadsdr i f f ieawoerden.n l 
W demeenteraad.woerden.n l 
aanwezig: ma , d i , wo , do 



• r WOERDEN ' • H 
^ ^ ^ ^ H ' i i ť ľ r f e H STERKXWoerden 

Art. 40 vragen bomenkap Burgemeester H.G. van Kempensingel 

De fractievoorzitters van alle partijen hebben een bericht gekregen van bewoners van de 
Kempensingel. Het betreft een bezwaar op de voorgenomen bomenkap voor de reconstructie 
van de Kempensingel. 

Uit het bericht blijkt dat de bomen ook door de gemeente Woerden worden aangemerkt als 
gezond en er geen noodzakelijkheid is om deze bomen te kappen vanuit het oogpunt van 
veiligheid. Na de voorgenomen kap en reconstructie worden er parkeerhavens gemaakt. Een 
groot gedeelte van de direct aanwonenden tekent hier protest tegen aan, en een lange lijst met 
handtekeningen zit daarom bij het bericht. 

Niet geheel onbelangrijk is ook de uitstraling van deze bomen voor de Singel en de 
karakteristieke bomen die daarlangs staan. Eerder kwamen ook al eens de bomen op de 
Nassaukade aan bod, daar waren het juist de inwoners die de bomen weg wilden hebben omdat 
ze al jaren last van deze bomen hebben. Destijds werden die bomen extra gesnoeid omdat ze 
beeldbepalend zijn. 

De vraag naar parkeerplaatsen is zover ons bekend niet door de buurtbewoners geuit, het lijkt 
erop dat de plaatsen door bezoekers van de binnenstad worden gebruikt. De indieners van de 
vragen zijn benieuwd naar onderbouwing van de nieuw te creëren parkeerplaatsen. 

De fracties vragen zich af hoe het zover kan komen dat gezonde en eveneens beeldbepalende 
bomen mogelijk moeten wijken voor parkeerplaatsen zelfs als de direct aanwonenden dit niet 
willen: 

1. Waarom zijn de beeldbepalende bomen aan de Burg. H.G. Kempensingel genomineerd 
voor de kap terwijl ze gezond en veilig zijn? 

2. Wat zijn de afwegingen om de wens tot behoud van de bomen door direct aanwonenden 
niet te honoreren? 

3. Zijn de parkeerplaatsen noodzakelijk voor de parkeerdruk uit de buurt of voor overloop 
uit de binnenstad bedoeld? 

4. Op welke wijze gaat het college met het bezwaar van de bewoners om in het kader van 
gebiedsgericht werken en Woerden zegt 'ja, t e n z i j ? 

Namens de fracties, 

STERK Woerden, Elias Bom 
D66, Tom Boersma 
Lijst van der Does, Jaap van der Does 
VVD, Stefan van Hameren 
Progressief Woerden, Marieke van Noort 
CDA, Job van Meijeren 



From: Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent: 18 Oct 2017 12:04:39
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: aanvullende vraag ex artikel RvO van Inwonersbelangen inzake bomenkap Burg. H.G. van Kempensingel
Attachments: 171017 aanvullende vraag ex artikel 40 rvo van inwonersbelangen inzake bomenkap burg. h.g. van kempensingel.pdf 

Aan het College
Aan de Raad

Bijgaand treft u aan, een aanvullende vraag ex artikel 40 van het RvO van de fractie van Inwonersbelangen inzake bomenkap Burgemeester H.G. Van Kempensingel. 
Conform het Reglement van Orde dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 17 november 2017.

Tevens is de fractie van het CDA toegevoegd als medeondertekenaar van de schriftelijke vragen (17.020875) ex artikel vragen van STERK Woerden c.s. inzake 
bomenkap Burgemeester H.G. van Kempensingel, publicatiedatum 17 oktober 2017.

Met vriendelijke groet,

Wendy

Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden

T 0348 – 428 805 | https://gemeenteraad.woerden.nl 



 

 

Aanvullende vraag Artikel 40 Bomenkap Burgemeester van Kempensingel 

 

 1 

 

 

17-10-2017 

 

 

Onlangs hebben bewoners van de Burgemeester van Kempensingel een brief gestuurd naar alle 

fractievoorzitters. 

Door een aantal politieke partijen zijn hierover vragen gesteld aan het College , die ook wij van 

harte ondersteunen. 

De bewoners zijn door het tot nu toe gevoerde beleid zeer ba g dat zij s ‘ orge s wakker 
worden en de bomen al om gezaagd zijn, gelijk de situatie onlangs op Barwoutswaarder alwaar 

ook zonder medeweten van de bewoners bomen omgezaagd zijn. 

Gezien de tijd van beantwoording van de vragen 30 werkdagen is wil Inwonersbelangen 

aanvullend nog een vraagstellen en verzoek doen. 

 

 

De fractie van Inwonersbelangen heeft daarom de volgende vraag c.q. verzoek, 

 

1. Om lopende de discussie en antwoorden van de zijde van het college geen 

onomkeerbare actie te ondernemen. (bomen te laten staan) 

 

 

 

 

 

 

Hendrie van Assem 

Fractievoorzitter Inwonersbelangen. 
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Aanpak 

Doel De gemeente Woerden wil bewoners 
van de Vogelbuurt betrekken bij de 
herinrichting van hun straat. Bewoners 
geven via de website aan welk ontwerp 
voorkeur heeft. Bewoners geven voor 
alle straten hun voorkeur aan maar de 
voorkeur van bewoners voor hun eigen 
straat is doorslaggevend. Bewoners 
krijgen ook de mogelijkheid om 
suggesties te geven in een forum. 

Herinrichting Vogelbuurt 

Burgemeester H.G. van Kempensingel 

Keuze 1: indeling handhaven Keuze 2: fietsstrook en geleiders met kussens 

Methode Huishoudens in de Vogelbuurt 
ontvingen een brief met stemcode 
waarin men werd uitgenodigd om op 
de website hun voorkeur aan te geven. 
Er zijn 208 brieven verspreid. 

Periode 13 april t/m 21 mei 2017 

Van Helvoortlaan 

Keuze 1: indeling handhaven Keuze 2: parkeervakken en geleiders 

onze 
wijk 

24 mei 2017 OnzeWijk.nl 2 



Deelname 

Opkomst # 
Aantal genodigden 208 

Aantal stemmen (530/)) 111 

Aantal stemmen via internet 111 

Aantal stemmen via de post 0 

Aantal bezoeken 602 

Aantal unieke bezoekers 252 

Gemiddelde bezoekers duur 7:09 m 

Forumreacties # 
Aantal forumberichten 49 

Aantal reacties gemeente 10 

Aantal door bewoners aangemerkte reacties 
als ongepaste reacties 0 

Aantal door gemeente aangepaste reacties 
wegens ongepaste tekst 0 

onze 
wijk 

24 mei 2017 OnzeWijk.nl 3 



Burgemeester H.G. van Kempensingel 
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Keuze 1: indeling handhaven Keuze 2: fietsstrook en geleiders met 
kussens 

i Alle bewoners 

i Bewoners Kempensingel (1-3) / Vrijheidshof 

i Bewoners Kempensingel (5-23) onze 
wijk 
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Van Helvoortlaan 
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Keuze 1: indeling handhaven Keuze 2: parkeervakken en geleiders 

• Alle bewoners " Bewoners van Helvoortlaan onze 
wijk 
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Koekoeklaan 
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Keuze 1: keerlus handhaven 

• Alle bewoners 

Keuze 2: keerlus vervangen door 'pleintje' 

Bewoners Koekoeklaan onze 
wijk 
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Leeuwerikstraat 
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60* 

Keuze 1: indeling 
handhaven, bomen weg 

Keuze 2: bomen met 
groenstrook 

Keuze 3: indeling 
handhaven, bomen blijven 

i Alle bewoners Bewoners Leeuwerikstraat onze 
wijk 
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Lijsterstraat 
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Keuze 1: indeling handhaven 

• Alle bewoners 

0* 

Keuze 2: parkeervakken 

Bewoners Lijsterstraat onze 
wijk 
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Mere straat 
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Keuze 1: indeling handhaven Keuze 2: parkeervakken 

• Alle bewoners " Bewoners Merelstraat onze wijk 
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Nieuwendijk 
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Keuze 1: indeling handhaven Keuze 2: extra parkeervakken 

• Alle bewoners Bewoners Nieuwendijk onze 
wijk 
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Reigerstraat 
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Keuze 1: indeling handhaven Keuze 2: parkeervakken 

" Totaal " Reigerstraat onze 
wijk 
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Kruispunt Lijsterstraat - Van Helvoortlaan 
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Keuze 1: stoep achter parkeervakken Keuze 2: stoep voor parkeervakken onze 
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Opkomst per stemcodegroep 

Stemcodegroep Genodigden Deelgenomen o/ /o 

Kempensingel (1-3) 1 Vrijheidshof 45 21 47 0/, 

Kempensingel (5-23) 17 12 71 "/o 

VanHelvoirtlaan 21 9 430/) 

Koekoeklaan 10 6 60o/) 

Leeuwerikstraat 28 26 930/) 

Lijsterstraat 7 3 430/) 

Merelstraat 20 6 30o/) 

Nieuwendijk 19 15 790/) 

Reigerstraat 14 6 430/) 

Zandwijksingel 11 1 907o 

Kievitstraat 16 6 3807o 

Totaal 208 111 5307o 

24 mei 2017 OnzeWijk.nl 15 



Eerste brief 
Aan de bewoners 
Kievitstraat 2 
3443 BE Woerden 

Onderwerp: 

E-participatie ontwerp 
reconstructie vogelbuurt 

Uw Kenmerk: Uw brief van: 
geregistreerd onder nr.: -

Datum: 12 april 2017 

Ons Kenmerk: Doorkiesnummer/Behandeld door: 

140348 í D. de Koning 
l i -

Verz. 

Beste meneer/mevrouw, 

Stem mee over de herinrichting van uw straat. 

Uw stemcode: EBKXXZS 

Ga naarwww.stem.onzewijk.nl en breng uw stem uit. 
Let op: de stemming sluit op 7 mei 2017 

Het begin 
Op 29 november 2016 heeft in het Brediushonk een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden die in het teken 
stond van de reconstructie van de Vogelbuurt. Wij gingen met u in gesprek om uitgangspunten voor het 
ontwerp te verzamelen. Graag informeer ik u over wat er met de reacties is gedaan en het vervolgtraject. 

Uw vragen beantwoord 
Tijdens de bijeenkomst van 29 november kwamen verschillende onderwerpen ter sprake. Voorbeelden zijn 
het groen in uw wijk, de parkeerdruk en de verkeerssituatie. Vraagstukken, verbeterpunten en ideeën zijn 
verzameld via reactieformulieren. Met deze informatie zijn we aan de slag gegaan. De punten die min of 
meer over hetzelfde onderwerp gaan, hebben we bij elkaar gezet. Daarna hebben we ėėn-voor-ėėn de 
vragen beantwoord of een reactie op het onderwerp gegeven. Wij hebben ons best gedaan om alles zo 
volledig én duidelijk mogelijk uit te leggen. Als bijlage bij deze brief vindt u een overzicht van de door u 
ingebrachte punten en onze reactie daar op. 

Digitaal uw voorkeur aangeven 
We merken dat bijeenkomsten niet voor alle inwoners de optimale gelegenheid bieden om mee te denken 
over plannen. Daarom hebben we gezocht naar een mogelijkheid waarbij u ongeacht tijd of plaats uw 
mening kunt geven. Daarvoor zijn tegenwoordig verschillende digitale middelen beschikbaar, welke wij ook 
voor uw buurt willen inzetten. Zo gaat onze dienstverlening met zijn tijd mee. 

onze 
wijk 

24 mei 2017 OnzeWijk.nl 16 



Herinneringsbrief 

«Naam» 
«groep» «huisnummer» 
«postcode» «woonplaats» 

Onderwerp: 
Herinnering E-participatie ontwerp 
Reconstructie Vogelbuurt 

Blekerijlaan 14 
3447 GR Woerden 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 

Telefoon 14 0348 
Fax (0348)424108 
sta dhuis @wo er den. nl 
www. woerden.nl 

BTW-nummer 
NL0017.21.8Ć0.B,02 
Kv K-nummer 
50177214 
Banknummer 
28.50.09.672 

Uw Kenmerk: Uw brief van: Datum: 4 mei 2017 
geregistreerd onder nr.: 

Ons Kenmerk: Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz. 
140348 /D. de Koning 

Li-

Beste meneer, mevrouw, 

Klopt het dat u nog niet gestemd hebt over de herinrichting van uw straat? Stem dan alsnog! In verband met 
Pasen en de meivakantie hebben we de stemtermijn met 2 weken verlengd. 

Mogelijk hebt u de eerdere brief niet meer. Geen zorgen, hieronder nogmaals uw stemcode. 

Uw stemcode: «stemcode» 

Ga naarwww.stem.onzewijk.nl 

Vragen? 
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan gerust contact met mij op. Dat kan telefonisch op 0348-428329 
of via de mail: koning.d@woerden.nl. 

Met vriendelijke groet, 

D. de Koning 
projectleider team Realisatie en Beheer 

Ps.: Laat uw stem niet verloren gaan! 

onze 
wijk 

24 mei 2017 OnzeWijk.nl 17 


	17r.00841 rib beantw schriftelijke vragen artikel 40 van diverse fracties inz bomenkamp burg hg van kempensingel en aanvullend ib
	17.020875 bijlage 1. rib bomenkap vragen diverse fracties
	17.020993 bijlage 2. rib bomenkap aanvullende vragen ib
	Message body
	171017 aanvullende vraag ex artikel 40 rvo van inwonersbelangen inzake bomenkap burg. h.g. van kempensingel.pdf

	17i.05037 bijlage 3. bomenkap resultaten vogelbuurt

