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Aan de leden van de Raad van de Gemeente Woerden 5 november 2022 

De Rembrandtbrug 

Geachte leden van de Raad van de Gemeente Woerden, 

Uit publicaties in de media is gebleken dat de Raad van de Gemeente Woerden 

binnenkort een besluit neemt over de bestemmingsplan-wijziging inzake de 

Rembrandtbrug. Daarmee begint het plan Rembrandtbrug, tegen onze 

verwachting in, serieuze vormen aan te nemen. Er valt wellicht nog wat te doen 

om dit onzalige plan af te wenden. Om meerdere redenen willen wij u 

adviseren om niet met de voorgestelde bestemmingsplan-wijziging akkoord te 

gaan. Wij vinden het een onzalig plan en hebben een aantal argumenten om 

het plan in zijn totaliteit naar de prullenbak te verwijzen: 

Er wordt nu al gesproken over een begroting van ruim 30 miljoen Euro !! 

Waarin een groot bedrag is opgenomen om woonhuizen en bedrijfspanden uit 

te kopen. 

En het resultaat zal zijn dat we vervolgens verkeer gaan afwikkelen in een 

bestaande (bedrijven)wijk. 

Was het uitgangspunt ooit: verkeer dat niet in Woerden hoeft te zijn, wikkel je 

af via een randweg, die buiten de stad is gelegen. 

Wat is er toch gebeurd met het oorspronkelijke plan van de Rietveldbrug 

Waarom zijn we van ons oorspronkelijke plan afgeweken ? 

En hadden we niet al gronden aangekocht in Barwoutswaarder waar de 

westelijke randweg al vroegtijdig was gepland ? 

Wij denken dat het plan Rembrandtbrug rijp is voor een referendum onder de 

Woerdense bevolking. Wij zijn tegen dit plan en willen terug naar de 

oorspronkelijk geplande Rietveldbrug. En met ons heeft wellicht een niet te 

negeren groot aantal Woerdenaren het zelfde idee. 

Laten wij recht doen aan de ultieme uiting van de democratie door de 

Woerdenaren gelegenheid te geven zich middels een referendum uit te 

spreken. 

Mede onderschreven door een aantal kritische Woerdense burgers, die de 

solidariteit met de Gemeente Woerden hoog in het vaandel hebben staan: 
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