
Via e-mail 
Aan de leden van de Raad van de Gemeente Woerden           8 december 2022 
 
De Rembrandtbrug (final call) 
 
 
Geachte leden van de Raad van de Gemeente Woerden, 
Opnieuw leggen wij – via e-mail – contact met u met het volgende verzoek: 
 
De ontwikkelingen omtrent de realisatie van het plan ‘Rembrandtbrug’ geven in 
toenemende mate onzekerheden, met name over de verkeersgevolgen, de positie 
van het fietsend verkeer, het vrachtverkeer, de toenemende drukte op de 
Hollandbaan vice versa, het geluid en vooral met betrekking tot de begroting.  
U zal worden uitgenodigd om akkoord te gaan met een uitbreiding van het krediet 
met bijna 10 miljoen tot ruim 31 miljoen en de bestemmingsplan wijziging. 
 
Wij vrezen een begroting met ‘een open einde’, omdat nog een aantal aspecten 
een ongewisse einduitkomst hebben. Wij denken hier aan de afwikkeling met de 
betrokken bedrijven, eventuele schadeclaims en vooral de onzekerheid met 
betrekking tot de prijs van de ;lonen en bouwmaterialen. 
Tevens, en wij wezen u daar al eerder op, zou het raadzaam zijn rekening te houden 
met de opinie van de Woerdenaren. Een aantal die wij gesproken hebben zijn 
mordicus tegen. Om zekerheid te verkrijgen dat uw plannen binnen de Woerdense 
gemeenschap breed worden gedragen, adviseren wij u met klem om een referendum 
te houden, waarbij de volgende antwoorden kunnen worden gegeven: 

- Ik ben tegen de Rembrandtbrug en de financiering daarvan,  zoals dit plan 
thans is voorgelegd; 

- Ik ben voorstander om het plan ‘Rietveldbrug’ te actualiseren en in combinatie 
met de Westelijke randweg op haalbaarheid te onderzoeken;   

- Ik ben zowel tegen het plan van ‘de Rembrandtbrug’ als ook tegen het 
eventuele plan van de ‘Rietveldbrug’.  

Uitvoering van een van de plannen zal – de een wellicht zwaarder dan de  
ander – zware gevolgen hebben voor de financiële huishouding  van onze Gemeente 
en daarmee direct voor haar bewoners. Naar onze opvatting heeft de burger van 
Woerden daarom recht om hierin mee te beslissen.  
 
Stel tot nader order het besluit uit over de uitbreiding van de financiering als ook 
over de bestemmingsplan wijziging. Houdt een referendum,, waardoor een 
ordentelijke inspraakmogelijkheid aan uw burgers wordt geboden. 
Wij wensen u veel wijsheid.  
 
Kritische groep Woerdenaren (U bekend van de eerdere mail van 5 november jl) 
 
 


