
   

Raadsvragen – Vestingwerk Bastions Hogewal en Torenwal

Raadsvergadering donderdag 26 januari 2023

Voorzitter,

Tijdens Agendapunt 5.b ‘Vaststellen wijze van afdoening ingekomen stukken’ wil Splinter, mede 
namens de fracties Woerden&Democratie en Inwonersbelangen het verzoek doen om de afgelopen 
maandag verstuurde raadsinformatiebrief (RIB) over het Vestingwerk Hogewal/Torenwal1, te 
agenderen voor een Politieke Avond.

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen (op 11 januari 2022) is een eerdere versie van dit plan in 
een raadsinformatiebrief aan de raad voorgelegd.2 Vervolgens is in de raadsvergadering van 17 
februari een motie vreemd aangenomen, genaamd ‘Biotoop op Hogewal behouden’3, die het college 
verzoekt om bij de uitvoering van het laatste deel van het Singelplan:

- de biotoop Hogewal en Torenwal intact te laten en alleen waar nodig kleinschalige ingrepen 
te doen, bijvoorbeeld voor de zichtlijnen of een perkoen beschoeiing,

- af te zien van het plaatsen van een hardhouten beschoeiing en zo de kap van gezonde 
bomen te voorkomen, en voor het kruidenrijke gras een andere plek langs de singel of in de 
bermen te zoeken.

In diezelfde raadsvergadering van 17 februari 2022 heeft wethouder De Regt toegezegd om op basis 
van het meest recente ontwerp, berekeningen te laten maken. Hieruit zou blijken wat het risico is als 
de beschoeiing niet wordt vervangen. Op basis van die gegevens zou de gemeenteraad opnieuw 
geïnformeerd worden en zou er een goede eindbeslissing genomen worden over de herinrichting van
de bastions.

Waarom zijn er nu een jaar later grote zorgen, bij Splinter, bij een aantal andere partijen uit deze 
raad én vele omwonenden en natuurexperts? Afgelopen vrijdag werden de gemeenteraad én de 
inwoners van Woerden via een persbericht, gepubliceerd in de Woerdense Courant en het Algemeen
Dagblad, voor een voldongen feit gesteld over de vernieuwde plannen en werd aangekondigd dat de 
werkzaamheden al in maart gestart zullen worden.4 U heeft verschillende e-mails ontvangen van 
onder andere Hart voor Natuur Woerden en het IVN-Biodiversiteitsteam Woerden met vragen en 
zorgen over de plannen.

Maximaal vier vragen stellen tijdens dit actualiteitenhalfuur doet het onderwerp dan ook geen recht. 
Daarom stellen wij alle inhoudelijke vragen die wij hebben uit tot de Politieke Avond waarop dit 
onderwerp geagendeerd kan worden. Rest Splinter, mede namens Inwonersbelangen en 
Woerden&Democratie, nog drie vragen over het proces en die luiden als volgt:

1. Kan de wethouder toezeggen dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet, met andere 
woorden geen spade de grond in gaat, geen tak wordt afgeknipt, geen muur wordt 
afgebroken, etc., vóórdat de raad hier een Politieke Avond over heeft kunnen houden 
waarbij ook de omwonenden en natuurexperts de gelegenheid hebben gehad om zich over 

1 https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/D22075016-Raadsinformatiebrief-Vestingwerk-bastions-
Torenwal-en-Hogewal-Geredigeerd.pdf 
2 https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21041206-Raadsinformatiebrief-
Vestingwerk-bastions-Torenwal-en-Hogewal.pdf 
3 https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/24-februari/20:00/Motie-vreemd-
Biotoop-op-Hogewal-behouden.pdf 
4 https://www.woerden.nl/Nieuws/Nieuw_ontwerp_voor_bastions_Hogewal_en_Torenwal 
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de nieuwe plannen uit te spreken, inclusief de mogelijkheid voor Splinter e.a. om een motie 
vreemd in te dienen tijdens de daaropvolgende raadsvergadering?

2. En, vraag twee, voorzitter, waarom noemt het college (wederom!) bewoners en 
actiegroepen die hun zorgen delen met de gemeente op dusdanige wijze in hun externe 
communicatie dat het net lijkt alsof zij de nieuwe plannen van de gemeente ondersteunen, 
maar in werkelijkheid zich overdonderd en ongehoord voelen? Hart voor Natuur Woerden 
wordt vanaf het persbericht van afgelopen vrijdag continu voor de voeten geworpen 
ingestemd te hebben met deze plannen. En ik zeg het nog maar even heel duidelijk: dat 
hebben zij niet!

Ten aanzien van de derde vraag, voorzitter. Met de windmolenplannen voor Reijerscop is in 
Harmelen recentelijk dezelfde pijnlijke fout gemaakt, namelijk: het Dorpsplatform Harmelen 
en de bewoners moesten uit de krant vernemen dat het college polder Reijerscop het meest 
geschikt vindt voor de bouw van gigantische windturbines. En nu weer: eerst een persbericht
over een collegebesluit omtrent het Vestingwerk Hogewal/Torenwal en een paar dagen later 
pas een raadsinformatiebrief sturen. Dit zijn niet de enige voorbeelden van het afgelopen 
jaar, helaas. Het is geen incident, het is een patroon.

3. Wordt het geen tijd dat het college de bewoners en de gemeenteraad serieus neemt en éérst
in een openbare raadsinformatiebrief de gemeenteraad informeert, zodat zowel raad als 
inwoners daar kennis van kunnen nemen en niet in paniek hoeven te raken door een 
ondoorgrondelijk artikel in de krant?

Dank u wel.

Femke Merel van Kooten, Splinter
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen
Reem Bakker, Woerden&Democratie
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