Motie: behoud historisch aanzicht exercitieveld en kort participatietraject
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 mei 2020
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat
- Het Exercitieveld wordt beschouwd als “het veld” van Woerden, van en vóór alle
Woerdenaren;
- Vanaf 2014 aandacht is geschonken aan een brede aanpak op het gebied van
communicatie, participatie en onderzoeken;
- Het participatietraject als resultaat het thema ‘sierlijk veld met romantisch accent’
heeft opgeleverd;
- Onze inwoners duidelijk hebben gemaakt dat het Exercitieveld zoals zij het nu
kennen, behouden moet blijven,
constaterende dat
- het college van B&W voornemens is om voor het Exercitieveld te kiezen voor het
scenario met een enkele bomenrij en het planten van nieuwe bomen,
verzoekt het college om
- Een dubbele bomenrij te realiseren om zo de monumentale status te behouden;
- Nog niet te starten met werkzaamheden aan de Oostlaan, maar inwoners eerst te
betrekken in een kort participatietraject, waarna wordt besloten over de ‘knip’ in de
werkzaamheden: alles opknappen of de Oostlaan op een later moment;
- Na dit (korte) traject een raadsvoorstel aan te bieden aan de raad, waarin de input
van de inwoners is verwerkt,
en gaat over tot de orde van de dag.
Florian Bos, De Woerdense VVD
Toelichting:
Als raad hechten wij veel waarde aan de participatie van onze inwoners. Uit de participatie in
2014 blijkt duidelijk de keuze voor een dubbele bomenrij. We kunnen als raad niet voorbij
gaan aan de wens van de Woerdenaren uit het participatietraject. Daarom dient bij de
ontwikkeling van het Exercitieveld de dubbele bomenrij te worden gerealiseerd.
Bij het grootschalig onderhoud zal het niet mogelijk zijn om de bomen aan de Oostsingel en
het Exercitiepad te behouden. De bomen aan de Oostlaan zijn in betere conditie en kunnen
nog vele jaren mee (10-15 jaar). Deze ‘knip’ is nooit eerder besproken en inwoners hebben
niet mee kunnen denken over deze ingrijpende mogelijkheid. Een knip betekent immers
circa tien jaar twee verschillende zijden, tweemaal een verbouwing en bomen van
verschillende leeftijden. Daarom beoogt deze motie inwoners te consulteren in een (kort)
participatietraject. Na dit (korte) traject kan de raad een beslissing nemen met de input van
de inwoners.
De werkzaamheden kunnen doorgang vinden, omdat in een aanbesteding met 2 scenario’s
rekening gehouden kan worden. De werkzaamheden aan de Oostsingel en het Exercitiepad
kunnen direct gestart worden. Zo hoeft er geen vertraging te ontstaan. .

