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Motie vreemd - Online melden, gezondheidsklachten door houtstook Woerden 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, 
 
constaterende dat: 

1. inwoners een online melding kunnen doen bij gemeente Woerden; 
2. dit kan gaan over zwerfafval, kapotte straatverlichting en andere overlast zoals een losse 

stoeptegel welke tot onveiligheid en gezondheidsklachten kan leiden, 
 
overwegende dat: 

1. inwoners geen online melding kunnen doen bij de gemeente over houtstook, die tot 
gezondheidsklachten leidt; 

2. inwoners die willen melden daartoe aangewezen zijn op externe meldpunten waar geen 
opvolging op mogelijk is. Inwoners worden bij melding bijvoorbeeld geadviseerd hoe het 
onderwerp onder de aandacht van de gemeente te brengen; 

3. een meldpunt voor houtstook inwonersvriendelijk is; 
4. inwoners regelmatig ramen en deuren gesloten houden voor de houtstook van houtkachels 

en pelletkachels, omdat de stook tot gezondheidsklachten leidt; 
5. inwoners regelmatig ramen en deuren gesloten houden doordat in tuinen geen schoon hout, 

of afvalhout wordt gestookt, wat leidt tot gezondheidsklachten; 
6. inwoners die zich genoodzaakt zien zich in hun huizen terug te trekken met ramen en deuren 

dicht omdat elke stap buiten leidt tot gezondheidsklachten, ernstig worden beperkt in hun 
vrijheid; 

7. het niet ventileren van de binnenruimte al snel leidt (binnen enkele uren) tot een ongezond 
binnenmilieu en (direct ervaren) gezondheidsklachten; 

8. op de gemeentelijke website een pictogram staat met een vraagteken ‘overig’ (zie het plaatje 
hieronder). Het vraagteken leidt de inwoners naar een opsomming van de items die er al 
staan, het woord ‘houtstook’ komt er dus ook niet in voor; 

9. houtstook een serieus item is dat inwoners direct en overzichtelijk moeten kunnen melden 
middels een concreet houtstook-pictogram, 

 
verzoekt het college: 

1. op de gemeentelijke website een meldpunt voor houtstookoverlast toe te voegen door 
‘houtrookoverlast’ als apart item op te nemen (taal en pictogram), 

 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Wilma de Mooij, WeDo politiek 
Reem Bakker, Woerden voor Democratie 
 
Toelichting 
Het vraagteken ‘overig’ leidt de inwoners naar een opsomming van de items die er staan. 
https://www.woerden.nl/inwoners/melding-klacht-bezwaar-maken/melding-doen  
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