Motie Weteringzone
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 14 november, gehoord de
beraadslaging over de structuurvisie Middelland;
Constaterende dat:
- de voorliggende structuurvisie een richting geeft aan de toekomstige transformatie
van het bedrijventerrein Middelland naar een woongebied.
- de structuurvisie als basis dient voor een verdere dialoog met eigenaren, gebruikers
en andere betrokkenen in het gebied.
- als vervolg op de structuurvisie per deelgebied een uitwerking zal plaatsvinden met
eigen spelregels.
- op basis van de structuurvisie ook beeldkwaliteitsprincipes worden opgesteld, die
ingaan op onder andere architectuurprincipes en principes over de overgangen
tussen openbaar en privé gebied.
- één van de deelgebieden, namelijk de weteringzone, grenst aan de bestaande
woonbuurt aan de Linschoterweg.
- er een zienswijze ligt van de bewoners van de Linschoterweg waarin onder meer
aandacht wordt gevraagd voor het karakter van de Linschoterweg (de welstandsnota
noemt de Linschoterweg een bijzonder historische lint).
Overwegende dat:
- De ontwikkeling van de weteringzone impact heeft op het karakter van de omgeving
en het woongenot van de omwonenden.
- De ontwikkeling ook impact heeft op de recreatieve wandel/vaarroute en op allen die
daar gebruik van maken.
- De ontwikkeling een mogelijkheid biedt om het historisch lint, de Linschoterweg en de
Jaap Bijzerwetering te versterken waardoor er een positieve impact ontstaat.
Verzoek het college:
- bij de verdere uitwerking van de weteringzone rekening te houden met de omgeving
als bijzonder historisch lint en het landschappelijke karakter van de woonbuurt en
wandel/vaarroute.
- architectonische plannen direct grenzend aan de wetering in lijn te laten zijn met de
cultuurhistorische waarde van dit gebied.
- de bewoners van de Linschoterweg actief te betrekken bij de verdere uitwerking van
de weteringzone.
En gaat over tot de orde van de dag,
Namens,
Daphne van der Wind, ChristenUnie/SGP
Florian Bos, VVD
Arjen Draisma, CDA
Wilma de Mooij, SP
Tom Boersma, D66
Jelmer Vierstra, Progressief Woerden

