Van:
Verzonden:
Aan:

Plukaard, Wendy
dinsdag 23 juni 2015 16:56
Stadhuis

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

! Griffie
FW: digitale stukken OKW inz offerte consortium westelijke randweg woerden
Begeleidende brief bij offerte consortium 22.06.2015.pdf; Offerte consortium
Westelijke Randweg Woerden 19.06.2015.pdf; 15368102-Schetsverkenning
Westelijke Randweg Woerden (CONCEPT 19-06-2015....pdf

willen jullie deze stukken inboeken op de raad
Wendy

feÜ

2 3 JUNI 2015

Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428 805 | https://Qemeenteraad.woerden.nl
Vf,

—Oorspronkelijk bericht—
Van: OKW Woerden <info@okwwoerden.nl>
Verzonden: di 23-06-2015 16:33
Onderwerp: digitale stukken
Bijlage: Begeleidende brief bij offerte consortium 22.06.2015.pdf, Offerte consortium Westelijke Randweg Woerden
19.06.2015.pdf, 15368102-Schetsverkenning Westelijke Randweg Woerden (CONCEPT 19-06-2015....pdf
Aan: Plukaard, Wendy ^lukaard.wţSįwoerden.n^;
Beste Wendy,
Hierbij de digitale stukken zoals besproken.
Wil jij deze morgen verspreiden?
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Gisteren is er al een papieren versie aangeboden aan Mw. M. Stolk t.b.v. het college en een exemplaar voor Sterk
Woerden.
De fracties CU/SGP, W D en Progressief Woerden ontvangen deze vanavond van ons bestuurslid Albert de Goey.
De papieren versies voor de fracties CDA, Lijst van der Does, D'66 en Inwonersbelangen heb ik zojuist bij jou
afgegeven.
Bedankt voor je medewerking!
Met vriendelijke groet,

Monique van Breukelen
Secretariaat OKW
Gemeente Woerden

Ondernemerskmu; W o e r d e n

Regislratiedatum
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

M : 06-24911714
W : www.okwwoerden.nl
@ : infotajokwwoerden.nl
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Woerden, 22 juni 2015

Geachte leden van het College, de fracties en de gemeenteraad,
Tijdens de laatste commissievergadering hebben wij, als toehoorders, de indruk gekregen dat diverse
partijen het aanbod van het "consortium Westelijke Randweg Woerden" niet serieus nemen. Het
aanbod om de weg aan te willen, en kunnen, leggen voor C 12.000.000,- zou niet onderbouwd zijn en
gestoeld op aannames.
Als OKW Woerden zijn we er trots op dat de diverse bedrijven binnen onze vereniging in staat zijn
geweest hun berekening, binnen een zeer kort tijdsbestek, verder uit te werken en te onderbouwen.
In overleg met de wethouder staat er voor medio juli een afspraak gepland om het aanbod technisch
door te nemen met de verantwoordelijke ambtenaren om ook een kwalitatieve beoordeling mogelijk
te maken.
Wellicht ten overvloede willen we nogmaals benadrukken dat er aan dit voorstel geen andere
voorwaarden zijn gekoppeld door het consortium. Van een door partijen en media gesuggereerde
uitruil van grond, woningbouw of andere projecten is geen sprake! De deelnemers aan het
consortium hebben hun kennis en inzet getoond op basis van maatschappelijke betrokkenheid. De
deelnemende bedrijven hebben geen enkele illusie hiermee direct een opdracht te kunnen vergaren.
Als OKW willen we u dan ook nogmaals verzoeken binnen alle geschetste scenario's de optie
westelijke randweg zoals deze door het consortium is voorgesteld, serieus te heroverwegen, voordat
u als bestuurders van Woerden grote infrastructurele projecten in gang zet. Graag werken we met u
samen aan een mooier, beter en bereikbaar Woerden.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur OKW
Albert de Goey
Woordvoerder
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