
1 

 

INSPREEK NOTITIE vergadering GEMEENTE WOERDEN  21 februari 2019 

Dank u wel voorzitter. Dames en Heren, 

Bijna 7 jaar geleden.Een fragment  van 12 mei 2012..De openstelling van de Broekmolen in onze 

polder en de uitreiking van een historisch boekje op de Nationale Molendag en uitreiking van het 

boekje“Verhalen rond de Broekmolen” aan Gedeputeerde van de Provincie Utrecht ; Hoogheemraad 

van het Waterschap “Stichtse Rijnlanden en de wethouder van Woerden .Dit boekje werd uitgegeven 

om het belang van ons cultuur historisch gebied, waarvan  de Broekmolen sedert de 16e eeuw deel 

uitmaakt, te benadrukken.  In 2011 werd ons gebied ook al onder de naam Kromwijkerwetering West 

onder voorkeursrecht geplaatst.                                                                                                                                                                                                       

 
Standpunt Provincie                                                                                                                                        

Gelukkig was de provincie Utrecht  van de cultuur historische waarde overtuigd  en heeft    de locatie 

Kromwijkerwetering-West  in de PRS  2013-2028 nadrukkelijk afgewezen als bedrijventerrein ,zoals u 

ook kunt lezen in een recente up date van 2018. Voor de provincie is deze locatie dus  niet 

bespreekbaar!!  De gemeente Woerden is kennelijk  van mening dat deze locatie in haar visie moest 

blijven staan. Uit dit standpunt  leiden we verder  af dat u niet  over 9 maar over 6 ha van de 

provincie medewerking kunt verwachten .                                                                                                                

Toezegging Woerden.                                                                                                                                                 

Uit een brief  van de gemeente Woerden nr 428565 d.d. 15-10 2013 blijkt dat ook de gemeente deze 

uit de gemeentelijke structuurvisie zou halen .Aan deze toezegging werd helaas geen gevolg  gege-

ven. Tot onze  verbijstering is  ons gebied  met een uitbreiding naar het Oosten toch weer van stal 

gehaald  en wordt  1 ha  van dat gebied (uitgesloten door de provincie )bij het door u uit te voeren 

onderzoek  betrokken. Nu onder de naam Van  Zwietenweg Oost en West! U houdt  ons (bewoners 

van Kromwijkerwetering-West)  al 8 jaar in onzekerheid! Dit heeft naast een gevoel van onrust  ook 

invloed op de verkoopbaarheid van onze woning. Als bewoners van dit gebied hebben we recht op 

zekerheid, die u ons beloofd hebt. We meenden die zekerheid te  hebben door de schriftelijke 

standpunten van de provincie en van uzelf! We voelen ons  bedrogen. We mogen toch wel verlangen 

dat na 8 jaar onzekerheid ons helderheid wordt verschaft! We verwachten  dat u die ons  spoedig 

zult geven! Het voorkeursrecht wordt gevestigd op de Van Zwietenweg Oost (3ha)  en West ( 1 ha ) 
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waarvan bekend is dat deze 1 ha nog steeds  in handen is van een projectontwikkelaar. Het lijkt ons 

voor slechts  1 ha een dure” grap” te worden.                                                                                             

Zienswijzen en Milieu Effectenrapport:                                                                                                                                                             

U gaat bij het gebied  Van Zwietenweg Oost  1 ha extra betrekken. In polder Wulverhorst zijn rond 

2012 al  vele onderzoeken   gedaan. Indien u die in uw archief raadpleegt kunt u vele kosten 

besparen, want de uitkomst zal niet anders zijn! Volgens die onderzoeken is  dit gebied ongeschikt 

voor het doel waarvoor u het denkt te kunnen gebruiken.(Dit geldt beide zijden van de Van 

Zwietenweg).  Op RTV Utrecht is te lezen (28 jan 2019) dat  grote vertraging dreigt wegens het 

ontbreken van een MER. Luister goed naar mijn buurman, die over de valkensmesterij zal inspreken. 

Wees ook alert op  toenemende verkeersdruk op de van Zwietenweg!!!! . Zie de  uitgebreide 

rapportage van het bedrijf Peutz (in  bezit van de gemeente en van de provincie t), die toen al aangaf 

dat met de zuidelijke randweg  in onze polder het maximaal haalbare reeds was bereikt.                                                                                                                                                       

Geluidswering en aanplant zuidelijke randweg.                                                                                                

N niet alleen aan het begin van de Van Zwietenweg , maar ook ter hoogte van de A12 (einde 

fietspad)  moet aanplant aangebracht  worden. Tekeningen van de Provincie zijn voorhanden. De 

Raad van State  heeft  uitspraak gedaan (201007946/1/R4)over dit gebied, waar u niet onderuit kunt. 

Afwijken van deze uitspraak heeft voor u nogal forse praktische en financiele gevolgen.                                                                                                                                                  

Graag verder nog aandacht voor de andere zaken in mijn zienswijzen( ook uit 2012) genoemd!   

Betrek daar ook de beschikbare ruimte bij  van de Westelijke Randweg !     

Extra aandacht                                                                                                                                                                           

Ik voel me gedrongen om  naast dat, wat reeds aangedragen  een persoonlijke boodschap toe te 

voegen.            

 Hoe geloofwaardig is de politiek?                                                                                                                    

1e. Als er diverse mondelinge en zelfs schriftelijke toezeggingen gedaan zijn, dat onze locatie, 

behalve uit de Provinciale ook uit de gemeentelijke structuurvisie geschrapt wordt, deze 

toezeggingen  door u als gemeente niet nagekomen worden?                                                                                                              

2e.We vragen ons af ,of dat zorg is voor ons als burgers en beseft u wel of deze handelwijze goed is 

voor ons lichamelijk en psychisch welzijn?  Kunt u het  begrijpen hoe fnuikend het is als we ons 

herhaald misleid, bedrogen en verraden voelen. We voelen ons onrechtvaardig door u behandeld!    

3e. Kan zegen verwacht worden als uw bestuur is gebaseerd op woorden van leugen en bedrog, 

manipulatie en misschien zelfs corruptie? 

Ik roep u op tot het nemen van een werkelijk verantwoorde beslissing en bid u als raad veel wijsheid 

toe. 

                                           Dank u voor uw aandacht. 

Henny en Henk van Vuuren 


