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Beste dames/heren van de Raad,

Hiermee wil ik bezwaar maken tegen het verder uitwerken van de beoogde 
Rembrandtbrug.
Helaas heeft de meerderheid van de Raad gekozen voor het aanleggen van deze brug maar 
het merendeel van de Woerdense bevolking is hier tegen het aanleggen en kiest voor een 
andere optie.
Iedereen is er van overtuigd dat er een brug moet komen met aansluiting op een aan te 
leggen westelijke randweg.
De kosten voor het aanleggen van de beoogde Rembrandtbrug reizen de pan uit en het eind 
is nog niet in zicht. In de huidige calculatie is geen rekening gehouden met de huidige 
inflatie van minimaal 10%, wat zowel arbeidskosten als bouwmaterialen fors zal doen 
stijgen. Dat komt er nog een keertje boven op. Bovendien is er sprake van een lange 
doorlooptijd. Het opkopen en onteigenen van de diverse percelen en panden zal nog jaren 
gaan duren, wat nog verder tot prijsstijgingen zal leiden.
Naast de genoemde bezwaren lost het niet het probleem op namelijk het verminderen van 
het autoverkeer in het centrum en de Hollandbaan. Het grootste deel van de stroom auto's 
moet nog steeds op deze wijze worden afgevoerd.
Wees niet eigenwijs en kies voor een veel goedkoper alternatief wat ook nog eens sneller 
kan worden gerealiseerd. De ooit eerder genoemde Rietveld-Brug is een veel beter 
alternatief. Veel gronden zijn al in het bezit van de gemeente zodat opkopen en onteigenen 
niet/nauwelijks aan de orde zijn. Al met al zal er sprake zijn van fors lagere kosten.
Als wij als bewoner dan toch een hogere bijdrage aan de Gemeente moeten betalen, 
middels de OZB-heffing, gebruik dat geld dan slimmer om de stad leefbaarder te maken, 
uitgesteld onderhoud in te halen en de stad Woerden veel beter te promoten door bv. het 
eerste uur weer gratis te parkeren in de parkeergarages. Dan hebben we echt waar voor ons 
geld.

Al met al zijn er voldoende redenen deze investering niet te laten doorgaan.
Zelf zou ik er een voorstander van zijn in de Gemeente een referendum te houden zodat 
alle inwoners hun mening kunnen uitspreken en niet het handje klap, zoals dat tijdens de 
onderhandelingen van de samenstelling van de raad heeft plaatsgevonden, bepalend zijn.

Met vriendelijke groet,
[naam]
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