
Woerden, 18 december 2020 

Aan College en wethouders, Gemeenteraad Woerden 

Betreft: de mogelijke huisvesting van de tijdelijke huisvesting van de Wilhelmina school op het 

parkeerterrein van de Veste. 

Geacht College, geachte leden van de Raad, 

Voordat wij u een aantal vragen voorleggen over uw schrijven aan de bewoners van De Veste van 10 

december jl., willen wij u allereerst schetsen hoe de communicatie afgelopen 2 weken 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 u op de hoogte gesteld van het feit dat ons dit ter ore was

gekomen en hebben wij u 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 heeft bewoner [naam]gebeld met de, in uw brief genoemde contactpersoon

mevrouw [naam], om meer te weten te komen over welke stappen er chronologisch 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. Op verzoek van bewoner [naam] is de 

genoemde brief per email naar hem verzonden en is ontvangen. 

De communicatie loopt op deze wijze qua vragen van de bewoners en antwoorden van de Gemeente 

niet synchroon, en dat zouden wij graag willen vermijden. Vandaar dit schrijven. 

Wij hopen op een spoedige reactie, 

Met vriendelijke groet, 

[naam]        [adres]            

[naam]        [adres]      






