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Van: "Stichting Groene Hart" <contact@qroenehart.info> 
Aan: "Duindam, Bob" <duindam.b@woerden.nl>, "Ypma, Loes" <vpma.l@woerden.nl>, "Schmidt, 
Hans" <schmidt.h@woerden.nl>, c.hooqerbruqqe@hetnet.nl, barbaraansink@d66woerden.nl, 
h.soest@scarlet.nl, jaqvanriet@planet.nl, bensdejonq@hetnet.nl, i.v.buerman@qmail.com, 
berkhof1@xs4all.nl. info@daniellevandenberq.nl, marcriinders@vvdwoerden.nl, info@meesco.nl, 
stefan.van.hameren@vvdwoerden.nl. tuit zakelijk@hotmail.com, 
ane.van.ekeren@inwonersbelanqen.nl, elias.bom@inwonersbelanqen.nl, vera strenq@hotmail.com, 
qerard.olthof@inwonersbelanqen.nl, ineke.stouthart@woerden.christenunie.nl, 
leon.de.wit@woerden.christenunie.nl, viers023@planet.nl, ronverbeii@proqressiefwoerden.nl, 
rachidabarkane@proqressiefwoerden.nl, wimvanqeelen@live.nl, quirinustersteeq@qmail.com, 
cjvantuiil@sqp-woerden.nl. jcvanderdoes@wanadoo.nl, heerdianhooqeveen@d66woerden.nl, 
qbecht@cyqnus-adviesqroep.nl, "Schreurs, Martin" <schreurs.m@woerden.nl>, "Martin van Dam" 
<mp van dam@hotmail.com>, "Lopulalan, M.W.A.M. (Tina)" <w.a.m.lopulalan@minlnv.nl>, 
kodrooqers@hotmail.com 
Onderwerp: Besluitvorming over TIP Woerden 

, 9 ^ m e e n t e Woerden 

Aan de Raad en het College van B en W van Woerden. 

Betr.: besluitvorming over TIP Woerden 

Geachte leden van de Raad en het College, 

12.005115 

Registratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op 

23/03/2012 

Vandaag publiceerde het AD Groene Hart een artikel over het plan voor een TIP 
(Toeristisch Informatiepunt Woerden). Afgelopen middag kregen wij van 
wethouder Duindam te horen dat hij kiest voor een plan van het Stadsmuseum 
en dat het plan voor TIP Woerden niet wordt gehonoreerd. 

Wij hebben grote moeite met dit voornemen om inhoudelijke en 
procedurele redenen. 

Inhoud 

In het gemeentelijke Plan van Wensen (d.d. 7-3-2012) wordt - terecht -
benadrukt dat de "nieuwe VVV" gericht moet zijn op het bevorderen van meer 
samenhang en verbindingen binnen de recreatie- en toerismesector van 
Woerden. In het kader van de terugtredende overheid zou dit ook de hoofdtaak 
van het TIP Woerden worden: de bundeling van de recr./toer.sector. Daarom 
hebben SGH, Vrienden van Woerden en Woerden Promotie/Gilde besloten om 
zelf het goede voorbeeld te geven en nauw samen te gaan werken. Ook 
initiatieven als Streekmarkt, Kaasdagen, Koeiemart, Woerden Buitenste Binnen 
enz. zijn hiermee gekoppeld. Stuk voor stuk zijn dit evenementen die zeer grote 
aantallen bezoekers trekken. Zeer terecht wordt in het plan dan ook de 
samenwerking met het ACW en Woerden Buitenste binnen genoemd. 
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Daarentegen wordt het Stadsmuseum geen enkele keer vermeld in het 
gemeentelijke Plan van Wensen! Wij denken dat dit een juiste benadering is. Wij 
vinden het Stadsmuseum van grote culturele waarde voor Woerden. Maar voor 
de Woerden Promotie zijn de evenementen van groter belang (op jaarbasis 
honderdduizenden bezoekers) dan de activiteiten van het Stadsmuseum, dat 
zich meer richt op specifieke doelgroepen (op jaarbasis minder dan tienduizend 
bezoekers). 

Samenvattend: het is zeer curieus dat op basis van dit Plan van Wensen een 
keuze voor het Stadsmuseum wordt gemaakt. Beschikt het Stadsmuseum 
over de expertise en het netwerk om de recreatie-toerismesector te bundelen? 
Of hebben andere overwegingen bij deze keuze een rol gespeeld, bijv. van 
financiële aard? (interne budgetverschuiving van VVV naar Stadsmuseum) 

Procedure 

Op 20 januari werd bekend dat het VVV Woerden met onmiddellijke ingang ging 
sluiten. Direct daarna heeft het Gilde in een gesprek met wethouder Duindam 
aangeboden om het VVV zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen. Ook 
Stichting Groene Hart en Vrienden van Woerden (Mees Weststrate in het AD van 
3 februari) boden hulp aan om weer met de VVV aan de slag te gaan. 

Na afloop van de promotieavond van Vrienden van Woerden op 13 februari 
diende de Stichting Groene Hart een concreet plan bij wethouder Duindam in 
voor een TIP (Toeristisch Informatie Punt) Woerden. Op dit plan werd vanuit de 
gemeente zeer positief gereageerd, o.m. via mail, telefonisch en in informele 
bijeenkomsten. Op verzoek werden stukken aangeleverd door de betrokken 
ambtenaren, o.a. financiële gegevens en een gemeentelijk Plan van Wensen. Uit 
deze uitwisseling van informatie bleek dat de gemeente in het kader van 
terugtredende overheid sterk hecht aan bundeling van de recreatie-toerisme 
sector in Woerden. TIP Woerden zou een constructieve samenwerking binden 
deze sector moeten realiseren. 

Omdat de gesprekken met de curator nog liepen verzocht de wethouder ons om 
de plannen even aan te houden tot na medio maart. Dat gaf de Stichting 
Groene hart de tijd om de plannen goed af te stemmen met Vrienden van 
Woerden en Woerden Promotie/Gilde. Op verzoek van de gemeente werden 
afspraken vastgelegd voor 14 maart (alleen SGH) en 15 maart (SGH, Vrienden 
en Promotie Woerden met Toerisme Bureau Michiel van der Schaaf). 

Tot dat moment liep alles op rolletjes. Tijdens de feestelijke bijeenkomst van 
Woerden 640 jaar in het Kasteel op 12 maart kregen wij echter - min of meer 
toevallig - te horen van wethouder Duindam dat de gemeente kon kiezen tussen 
ons plan en dat van het Stadsmuseum; deze keuze zou op 19 maart worden 
gemaakt. Tot die tijd was ons nooit gecommuniceerd dat er een tweede 
gegadigde was! 

Op 14 maart kreeg de Stichting Groene Hart gelegenheid het plan nader toe te 
lichten. Er waren vragen over en weer. Tot onze verbazing meldde de wethouder 
dat het gesprek op 15 maart werd afgelast. Afgesproken werd dat de Stichting 
op zaterdag 17 maart met een definitief plan zou komen, afgestemd met de 
andere clubs. 

Samenvattend: vanaf medio februari zijn wij met drie organisaties in overleg 
met de gemeente. Pas op 12 maart werden wij geïnformeerd dat er een tweede 
gegadigde was. Wij vinden het onfatsoenlijk dat de gemeente op twee borden 
schaakt. Waarom al die geheimzinnigheid en gebrek aan transparantie? Het is 
toch de taak van de gemeente om partijen met elkaar te verbinden, niet te 
verdelen. Waarom is er geen poging ondernomen om de beide initiatiefnemers 
op een lijn te brengen? 

Gelet op deze inhoudelijke en procedurele overwegingen roepen wij u 
op om alsnog alle betrokken organisaties aan tafel te brengen in het 

2 



belang van de promotie van Woerden. Gezien het feit dat de 
onderhandelingen met de curator nog niet zijn afgerond is hier nog even 
tijd voor. 

mede namens Woerden Promotie, Gilde en Vrienden van Woerden. 

Met vriendelijke groet, 

Bernt Feis,directeur 

<clip_image002.jpg> 

Postbus 2074, 3440 DB Woerden Tel, 0348-483474; contactftqroenehart.infg; www.groenehart.info 

Bijlagen: 

- Gemeentelijk Plan van Wensen 

- notitie Stichting 
Groene Hart 

- desgewenst is alle e-
mailverkeer met de gemeente beschikbaar 

<Plan van Wensen TIP (gemeente) d.d. 7-3-2012.doc> 

<Aan de slag met TIP Woerden .doc> 
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