
S.v.p. inboeken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Onno Vliegenthart | adjunct-griffier | Gemeente Woerden 
-- 
De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl 
 
Begin doorgestuurd bericht: 
 

Van: Norbert Teunissen <norbert@accountingenzo.nl> 
Datum: 28 december 2016 11:42:30 CET 
Aan: Hagen, Ivo ten <hagen.i@woerden.nl>,  !Raadsleden <raadsleden@woerden.nl> 
Kopie: Verwijmeren, Bart <verwijmeren.b@woerden.nl> 
Onderwerp: Handtekeningenactie "in de molen hoort een molenaar" 
 
Geachte heer Hagen, 
Geachte Raadsleden, 
 
Onlangs kwamen wij als Gilde Woerden op twee plaatsen een afschrift van de mail (gedateerd 9 december 2016) tegen 
van de handtekeningenactie "in de molen moet een molenaar wonen". Omwonenden van molen de Windhond hebben 
handtekeningen verzameld, die pleiten voor verhuur van het woongedeelte aan molenaar Karel Dolman. Één exemplaar 
zat bevestigd aan de toegangsdeur van de molen en de ander was geagendeerd als ingekomen stuk voor de 
raadsvergadering van december.  
 
In die mail worden een aantal argumenten genoemd, die pleiten vóór verhuur aan Karel Dolman vanwege zijn 
verdiensten in de afgelopen jaren voor de molen en belangstellenden bezoekers van deze molen. Wij trekken deze 
argumenten niet in twijfel, maar het geeft wel een onvolledig beeld van het geheel. De "glans" van de molen is niet 
uitsluitend de verdienste van de huidige molenaar, maar zeer zeker ook van onze gidsen. 
 
Middels deze mail willen wij hier een aanvulling op geven en de werkzaamheden van onze organisatie nog eens op 
papier zetten. 
 
- Al heel veel jaren verzorgen wij als Gilde Woerden rondleidingen op woensdagmiddagen tussen 14:00 - en 15:30 uur 
voor spontane bezoekers aan de Windhond. 
- Tevens leiden wij ook groepen uit binnen en buitenland in de molen rond op de door hen gewenste tijdstippen. 
- Tot op heden ontvingen wij regelmatig zeer enthousiaste reacties van diegenen die we hebben rondgeleid. 
- Onlangs zijn de bestaande regels weer opnieuw op papier gezet voor zowel de molenaar als voor de gidsen van Gilde 
Woerden. 
- Door een van de gidsen is veel onderzoekwerk verricht om de gasmotor weer operationeel te kunnen krijgen. Mogelijk 
kan hier via subsidie-verstrekking een start mee gemaakt worden. 
- Ook de restauratiemogelijkheden van de molenkar wordt momenteel door ons bekeken, uiteraard alles in overleg met de 
gemeentelijke afdeling Vastgoed. 
 
Wij denken, dat het van essentieel belang is voor belangstellenden (uit binnen- en buitenland) dat openstelling en 
begeleiding door de gidsen gecontinueerd zullen kunnen worden bij een eventuele verhuur, aan wie dan ook.  
Als kanttekening willen wij de omstandigheden, waarin de gidsen ten tijde van molenaar van Krieken, die bewoner van 
de molen was, in herinnering nemen. Gidsen mochten niet binnen in de molen wachten op de bezoekers. Buiten was voor 
hen een bank neergezet. En ook werd de toegang van de molen voor de gidsen met hun bezoekers nogal eens geweigerd.  
 
Mocht u tot verhuur van de woning overgaan, dan verzoeken wij u vriendelijk de toegangsmogelijkheden en overige 
afspraken goed op papier te zetten. Ook mondeling heeft een van onze gidsen u al een aantal attentiepunten aangegeven. 
 
De molen de Windhond is de moeite van het bezoeken waard. Voor iedereen, op alle dagen van de week! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Stichting Gilde Woerden 
 
Norbert Teunissen 
voorzitter 
 
Mobiel: 0646166369 
Email: norbert@accountingenzo.nl 
 
 

From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: woensdag 28 december 2016 11:48:05
To: Stadhuis
Cc: !Griffie 
Subject: Handtekeningenactie "in de molen hoort een molenaar"
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