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Onderwerp: 

Bomen Burg. H.G. van Kempensingel Woerden en bomen in de Molenbuurt Harmeien 

Kennisnemen van: 

De stand van zaken met betrekking tot de bomen langs de Burg. H.G. van Kempensingel in Woerden en de 
bomen in de Molenbuurt in Harmeien. 

Inleiding: 

In de projecten Vogelbuurt en Molenbuurt zijn er vragen gesteld met betrekking tot het kappen van bomen. 
De plannen, welke tot stand zijn gekomen in participatie met de bewoners, hebben geleid hiertoe. Om die 
reden wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken en de context. 

Kernboodschap: 

Voor het project in de Vogelbuurt is een zorgvuldig participatietraject doorlopen. Alle bewoners hebben hier 
aan deel kunnen nemen. Een ontwerpscenario betrof een ontwerp waarbij de bomen voor de woningen 11 
t/m 21 zouden verdwijnen. Van de direct aanwonenden gaf 8307o aan de bomen weg te willen hebben, voor 
de gehele Van Kempensingel was dit 62Vo en voor de gehele wijk 54Vo. 

Naar aanleiding van protesten van enkele buurtbewoners heeft de commissie zich over de situatie 
gebogen. Het nadrukkelijke breed gedragen advies van de commissie was om te kijken of het mogelijk was 
een ontwerp te maken waarbij de bomen behouden blijven. Dat is gelukt. 

Ten aanzien van de klachten van de direct aanwonenden worden er maatregelen getroffen. Zo krijgen de 
bomen een grondige snoeibeurt en kunnen er zakjes met lieveheersbeestjes ingehangen worden om de 
kleverige stof te verminderen. 

Voor het project Molenbuurt geldt ook dat een zorgvuldig participatietraject is doorlopen. Tijdens de 
bewonersavonden hebben de belanghebbenden veel invloed gehad op het ontwerp, sommige ontwerpen 
zijn daarom meerdere keren aangepast 
Op deze avonden is samen met de bewoners, per straat gezocht, naar het meest wenselijke ontwerp ten 
aanzien van parkeren, voetpaden, rijbanen en ruimte voor het groen. Door diverse factoren zoals kabels en 
leidingen en verkleining van groenvakken is beperkte ruimte over gebleven voor bomen. Het blijkt dat de 
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consequenties voor de beplanting niet door iedereen goed in beeld was. Wij nemen dit aspect 
nadrukkelijker mee bij toekomstige projecten. 

Hierdoor is onrust ontstaan onder de bewoners waarop op 30 november in de gemeenteraad vragen zijn 
gesteld door Progressief Woerden en STERK Woerden. 

Bij de bewonersavond op 9 januari is positief gereageerd op de aangepaste ideeën van de gemeente, we 
denken met de bewoners daar op een goede manier uit te komen. 

Conclusie: 

De 8 Lindebomen langs de Burg. H.G. van Kempensingel aan de kant van de woningen blijven 
behouden. 

Aangepaste ideeën voor de Molenbuurt zijn positief ontvangen en we denken met de bewoners 
daar op een goede manier uit te komen. 

Financiën: 

N.v.t. 

Vervolg: 

Bewoners die vragen hebben gesteld naar aanleiding van het nieuwe ontwerp krijgen een reactie in lijn met 
deze RIB. 

Bijlagen: 

N.v.t. 

De secretaris 

drs. M.H.J. van Kr V.J TOtKp 
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