
Geachte gemeenteraad, geachte aanwezigen, 
 
Dank voor de mogelijkheid om vanavond in te spreken. Mijn naam is Kees van Reenen, ik 
ben bestuurslid van bewonerscomité Leefbaar Cattenbroek, waarin zo’n 30 woningen aan 
de Cattenbroekerdijk vertegenwoordigd zijn. Ik ben hier om namens de bewoners van de 
Cattenbroekerdijk aan u te laten weten dat wij apert TEGEN de eventuele komst van een 
bedrijventerrein “Voortuin II” bij de Cattenbroekerplas zijn. 
 
Op zaterdag 12 januari j.l. hebben wij als buurtcomité de mening van de bewoners 
geïnventariseerd: Niemand was in deze positief gestemd, 1 persoon wilde neutraal blijven 
en de overige 34 aanwezigen zijn fel tegen uw plan. In procenten uitgedrukt is dus 97% van 
de bewoners tegen de komst van een bedrijventerrein op de locatie Voortuin II nabij de 
Cattenbroekerplas. 
 
We vinden het verwerpelijk dat het huidige bestemmingsplan, dat nog geen 4 jaar oud is en 
dat vooral spreekt over “groen en agrarisch”, nu al de prullenbak in kan omdat er 
bedrijventerrein in de huidige weilanden moet komen. Als omwonenden vrezen we voor 
verkeersoverlast, gevaar voor het vele fietsverkeer, stank, geluidsoverlast en 
horizonvervuiling. We vrezen dat het pittoreske karakter van onze straat straks verdwijnt als 
we omsloten zijn door grauwe bedrijventerreinen. We zijn bang voor serieuze planschade. 
Én we zijn apert tegen aantasting van het recreatieve, groene karakter dat het gebied nu 
heeft. Gevreesd wordt dat de weinige natuur die Woerden nu nog heeft voor eeuwig zal 
verdwijnen. Even snel een natuurgebied omturnen naar bedrijventerrein is zo gebeurd, 
maar andersom wordt dat schielijk onmogelijk en in ieder geval héél erg kostbaar geacht.  
 
Uit het geanonimiseerde memo van de OMU blijkt dat er de komende tijd ca. 5 ha. terrein 
vrijkomt, o.a. op Polanen. Een groot distributiecentrum komt volgens het memo vrij. 
Mogelijk van Jumbo, nu deze in Nieuwegein een nieuw distributiecentrum bouwt? Verder 
blijkt uit het stuk dat Transportbedrijf Snel, met een wens van 12 hectare veruit de grootste 
ruimtevraag heeft. Afgevraagd moet worden of Snel, nu die het Bijenkorf-terrein erbij gaat 
betrekken, alsdan niet genoeg ruimte heeft en of er alsdan überhaupt nog noodzaak is om 
nabij de Cattenbroekerplas een bedrijventerrein te ontwikkelen. Of komt de wens, om op 
het huidige terrein van Snel en De Bijenkorf woningen te ontwikkelen en die grond duur te 
verkopen, dan in gevaar? Tevens zijn we benieuwd waarom goede alternatieven als 
Barwoutswaarder, het Werklint en het gebied tussen Van Oort en de afrit Waarder 
buiten beschouwing blijven. 
 
Het kan toch niet waar zijn dat de wens van slechts enkele (grote) ondernemers 
belangrijker is dan de mening van honderden, zo niet duizenden inwoners? Naast ons heeft 
de watersportvereniging namens 300 leden zich fel tegen uw plan uitgesproken en zijn er in 
een paar dagen meer dan 50 zienswijzen, expliciet tegen de locatie Voortuin II, 
binnengekomen. Op de recente informatieavond in het Baken (d.d. 29-01-2019) waren ruim 
200 aanwezigen en klonk een éénduidig geluid tegen de komst van bedrijventerrein 
“Voortuin II”. Nu er zo verschrikkelijk veel inwoners tegen bedrijven op locatie “voortuin II” 
zijn, dient de Gemeenteraad (die een vertegenwoordiging van het volk dient te zijn – en die 
nota bene gekozen is door de inwoners) dit onzalige plan ons inziens kritisch te 
heroverwegen. De partij die zich als eerste openlijk tegen dit verwerpelijke plan uitspreekt, 
kan bij de komende verkiezingen op veel stemmen uit Snel & Polanen, Waterrijk en de 
Cattenbroekerdijk rekenen. 
 
Afsluitend doen we een klemmende oproep aan de Raad om dit groene, recreatieve 
natuurgebied te ontzien en voor bedrijventerrein uit te wijken naar een alternatieve locatie. 
En ten slotte: wat dienen wij als bewoners nog meer te doen om de Raad over de streep te 
trekken om af te zien van de locatie nabij de Cattenbroekerplas?   


