
Inspreeknotitie Dirk Wiersma    gemeenteraad van Woerden 12 december 2019  
 

Reactie 5 leden ODB-team op : 
“Stukken ter informatie: eindrapportages en oplegnotitie bij eindrapportages”  
 

1. Oplegger 
2. ODB-team: VanBerlo/Projectteam/Bom,Schie,Venetiën 
3. ODB-team: Hemmer,Janmaat,Peters,Wiersma,Ypenga      

 
 
Goede avond dames en heren: 
 
Mijn naam is Dirk Wiersma. Ik ben een van de 10 leden van het Over-de-Brugteam. 
Een uitstekend participatie-initiatief. Maar geen makkelijk proces voor een a-politieke burger als ik. 
Desalniettemin lonend en naar ik hoop voor u waardevol.  
 

Dat ons participatieproces niet zonder wrijving verliep is u helder. Wij hebben dat u al kunnen 
toelichten. Onze welgemeende dank! 
 

Dat ik hier inspreek is omdat in de gesprekken met u de accenten wel eens verschillend kwamen te 
liggen. Het lijkt ons daarom goed hier, waar u allen bij elkaar bent, onze punten t.a.v. “de stukken ter 
informatie” samen te vatten zodat we alsnog eenduidig naar u allen zijn.  
 

Eerst even het volgende: 
Het stuk in “landscape” opmaak werd i.o.v het projectteam gemaakt door VanBerlo. 
7 van de 10 Over-de-brugteamleden hebben dit stuk afgewezen. 
Het stuk in “portrait” opmaak is het stuk van 5 van de 7 Over-de-brugteamleden die het 
VanBerlorapport afwezen.       
Leest u daarom waar in het VanBerlo stuk staat ODB team: “3 leden van het ODB-team.” 
 
 
Dan nu naar de “stukken ter informatie”, het onderwerp van mijn inspreken 
 
1. DE OPLEGNOTITIE:  (Bevindingen projectteam n.a.v. adviezen Over-de-brugteam) 
 

Pagina 1  punt 2.  Twee adviezen  
Leest u daar svp: 
“ 7 van de 10 leden van het ODB-team konden zich niet vinden in het eindresultaat. 
5 van hen staken vervolgens veel energie in het geven van input om tot verbeterde versies te komen. 
Uiteindelijk besloten zij hun rapportage aan de raad zelf te schrijven”.  
Dat doet recht aan hoe het ging. 
 

Pagina 3 punt  4.  Wat stelt het projectteam voor om niet mee te nemen?  
Onder: “Een zo smal mogelijke brug” 
Dat is geen juiste vertaling van wat wij stellen 
Wij vragen ons m.b.t. de te bouwen brug een aantal zaken af en delen dat met de raad omdat dat de 
instantie is die uiteindelijk bepaalt wat voor een brug wij in onze leefomgeving krijgen en van ons wil 
weten onder welke randvoorwaarden wij ons kunnen schikken in de aanleg van een brug.  
Onze rapportage is daar helder over.  
 
 
 
Onder: “Het verhuizen van het kinderdagverblijf”  



Wij stelden geen beleidsmaatregel voor; stelden ook niet voor het kinderdagverblijf te verplaatsen. 
Wij vinden het hier van belang de raad een overweging voor te houden . 
Immers; op veel doorgaande wegen is de ligging van scholen een groot verkeersveiligheid- en 
verkeersdoorstromings-probleem.  
 
Pagina 4 punt 5. Inhoudelijke discrepanties 
Citaat:  “In het advies met de titel “Participatietraject “Over-de-brug” worden enkele  
 uitspraken gedaan welke aanleiding zijn voor enige nuancering. Puntsgewijs  
 worden deze punten benoemd en toegelicht” 
Onder 1. 
We zijn blij dat onze inspanningen ertoe leiden dat in het vervolgonderzoek ook vanuit de 
waterweggebruikers direct geparticipeerd gaat worden. 
 

Onder 2. Doorvaarthoogte 
Het gestoei over het effect van doorvaarthoogte. Wij pretenderen te weten waar wij over praten. 
Maar het zou een goede zaak zij het komende vaarseizoen te meten welke doorvaarthoogtes de 
vaartuigen op de Oude Rijn hebben. Dit onderzoek is relatief eenvoudig (met behulp van vrijwilligers) 
uit te voeren. Het levert de informatie die nodig is om te kunnen bepalen welke doorvaarthoogte 
welk effect heeft.  
 

Onder 3. De schema’s over de hellingshoek 
Wij hebben daar een ruime marge aangehouden. Als we de hellingshoek aanhouden die het 
projectteam gemeten heeft is dat nog gunstiger voor de hellingshoek die nodig is om behoud van het 
jaagpad mogelijk te maken…….. 
 

Onder 4.   
Citaat:  “De in het advies geformuleerde doelstelling op pagina 7 zijn een eigen vertaling  
 van de doelstelling van het project” 
Het gaat hier om de inleiding op het onderwerp Verkeersdoorstroming & verkeersveiligheid: 
Wij schrijven daar:   
  De brug wordt aangelegd om de Kwakelbrugroute te ontlasten.  
  Het is de bedoeling: 

 - zwaar verkeer van die route af te leiden om zo de (fiets)veiligheid op die route  
  te verbeteren en de fijnstof- en geluidsoverlast op die route te reduceren. 
 - Verkeer dat niet Woerden-centrum als bestemming heeft van de   
  Kwakelbrugroute weg te leiden 

 

Op meer punten werd ons door het projectteam gevraagd tekstverantwoording af te leggen.  
Dat hebben wij braaf gedaan. Deze hebben we laten staan. Want; hoezo “eigen vertaling”. Wat is er 
mis met deze tekst? Buiten dat; het is slechts een inleiding tot onze boodschap: 
“Laat de nieuwe brugroute geen tweede Steinhagenseweg worden. 
 

En tot slot. 
In een gesprek dat wij hadden met de wethouder en het projectteam bleek dat men voornemens is 
het vervolgonderzoek waar het in het raadsvoorstel om gaat uit te voeren zonder een Over-de-
brugteam. Dat vinden wij een slechte zaak. Temeer omdat wij de motivatie als diskwalificerend naar 
onze groep inwoners ervaren en wij ons nu schuldig voelen voor het besluit dat de Woerdenaren die 
in de periferie van de Rembrandtbrug-variant wonen, niet zo intensief mogen participeren als wij dat 
mochten doen.  
Dat voelt niet goed kan ik u zeggen en wij dringen er bij u op aan daar wat aan te doen. 
 
 
Deze tekst:  830 woorden – 31 = 800 woorden 


