
Gemeente Woerden, inspreekrecht, donderdag 18 februari 2021 
 
Geachte voorzitter, geachte leden van de raad, 
  
Allereerst willen wij u bedanken dat wij gebruik kunnen maken van het inspreekrecht. Wij 
vinden communicatie erg belangrijk en deze mogelijkheid helpt daarbij. Voordat wij u een 
aantal vragen voorleggen willen wij u allereerst schetsen hoe de communicatie de afgelopen 
periode is verlopen met de Gemeente. 
 
30 november jl. werden wij als bewoners bij toeval op de hoogte gebracht van het 
voornemen dat de tijdelijke huisvesting van de Wilhelminaschool op het parkeerterrein van 
de Veste is gepland 
7 december jl. hebben wij de gemeente op de hoogte gesteld van het feit dat ons dit ter ore 
was gekomen en hebben wij in een brief verzocht om meer informatie 
11 december ontvingen de buurtbewoners een brief van de Gemeente gedateerd op 10/12. 
Een brief om de bewoners te informeren over dit voornemen. Echter de vragen die wij als 
bewoners hadden gesteld werden niet beantwoord.  
17 december hebben wij wederom contact gezocht om meer te weten te komen over welke 
stappen er nu worden genomen door de Gemeente. Tijdens dit gesprek werd te kennen 
gegeven dat er een antwoordbrief vanuit de Gemeente was gestuurd aan de 
ondertekenaars naar aanleiding van de brief van de bewoners van 7 december. Deze brief 
was echter op 17 december nog niet ontvangen. 
18 december hebben wij een brief gestuurd waarin wederom antwoorden werden gevraagd 
ook nav de brief van de gemeente van 10 december. 
Op 21 december heeft de wethouder Dhr. De Weger in een email aangegeven dat in de loop 
van de maand januari er op teruggekomen zal worden. Echter na 21 december 2020 is er op 
geen enkele wijze antwoord gekomen op onze vragen. Wij hebben afgelopen week zelf 
wederom initiatief moeten nemen om informatie te krijgen. 
Uiteindelijk heeft op 11 februari jl. een ambtenaar gebeld om te melden dat er op korte 
termijn een principe besluit wordt genomen. Dit zou de locatie De Veste kunnen zijn. 
En dan zonder enige overleg met belanghebbenden. Wij vinden het daarom dan ook 
stuitend dat de bewoners van De Veste geen antwoorden krijgen op de in de brieven 
gestelde vragen. 
  
Wij hebben dan ook de volgende vragen voor u: 

• Waarom krijgen wij geen inhoudelijke reactie op de vragen die wij in nze brieven 
hebben gesteld van 7 en 18 december? 

• Wat vind u als raad daarvan? 
• Kunt u aangeven of wij binnen 1 week de antwoorden kunnen ontvangen en kunnen 

wij daarna z.s.m. een overleg krijgen met alle belanghebbenden om naar passende 
oplossingen te zoeken? 

• Waarom is de school bouwbegeleider tijdelijke locatie en niet de Gemeente? 
• Waarom verschijnt er steeds eerst informatie in het niet-officiële kanaal alvorens wij 

als omwonenden geïnformeerd worden? 
• Waarom is het verkeersdeskundig rapport van 4 januari nog niet gedeeld. Wij zijn erg 

benieuwd naar de resultaten in Corona tijd gemeten. 
• Wij willen graag de Raad uitnodigen om lokaal de situatie Corona proof te komen 

aanschouwen. Zaterdag 27 februari om 11.00 uur bent u van harte welkom. 
 
Wij willen u nogmaals bedanken voor dit inspreekrecht en hopen op het gezamenlijk zoeken 
naar een passende oplossing. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jeroen Fokke, Otto van den Wijngaard 


