
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
18R.00200 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum 10 april 2018 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Ten Hagen 

tţemecntc 
W O E R D E N 

18R.00200 
Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Openbare Ruimte 

M. Hoes 

8338 

hoes.m@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Jaap van der Does van de Fractie van LijstvanderDoes over Bomen 
Emmakade Woerden 

Beantwoording van de vragen: 

1. Waarom zijn er op deze locatie nog steeds geen bomen herplant ondanks toezeggingen aan de 
aanwonenden? 
De Emmakade is onderdeel van de Singelstructuur. De aanplant van bomen is uitgesteld totdat de 
Raad een besluit heeft genomen over het toekomstige uiterlijk van de groenstructuur langs de 
Singel, waarvoor in de groenvisie 'bomen langs de singel' een aantal alternatieven zijn uitgewerkt. 
Zolang hierover geen uitsluitsel is vinden wij het niet verstandig om bomen te planten. Het kan 
namelijk zijn dat deze niet passen bij het gewenste beeld dat de Raad nog moet uitspreken. Een 
nieuw voorstel wordt op korte termijn naar de Raad gestuurd waarbij gevraagd word uitsluitsel te 
geven over de gewenste groenstructuur. 

2. Wanneer, hoeveel en welk soort bomen worden er op deze beeldbepalende locatie herplant? 
Doordat er geen uitsluitsel is over de groenvisie 'bomen langs de singel' en daarmee welk 
groenbeeld de raad rond de Singel de komende decennia wil nastreven, kan niet worden 
aangegeven wanneer, welke bomen, in welke hoeveelheid er terugkomen. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.003285 

De secretaris. 

V. A drs. M.H.J. van er ergen 
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From: Corten, Gijs <corten.g>
Sent: woensdag 21 februari 2018 17:47:41
To: !Burgemeester en wethouders; !Raadsleden
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - bomen emmakade
Attachments: art.40 vragen lvdd - inzake bomen emmakade.pdf 

Aan het college

CC Raad

Bijgaand treft u een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie Lijst van der Does inzake bomen aan de emmakade aan. 

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 23 maart 2018. 

Met vriendelijke groet,

Gijs Corten | adjunctgriffier / raadsadviseur (ad interim)| Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

M 06 – 26 46 77 45 |E corten.g@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



Woerden, 21 februari  2018.

Aan; College van Burgemeester en Wethouders van Woerden.

Van; fractie LijstvanderDoes

Onderwerp; art. 40  R.v.O vragen over herplant bomen aan de Emmakade te Woerden.

Toelichting;

In 2013 is er een reconstructie uitgevoerd aan de Emmakade in Woerden. Bij deze reconstructie zijn

een aantal bomen van het soort Plataan gekapt. De toezegging aan de aanwonenden was dat 

herplant van nieuwe bomen spoedig zou plaatsvinden. Echter tot nu toe zijn er geen bomen 

herplant.

LijstvanderDoes heeft enkele vragen over deze kwestie.

1.Waarom zijn er op deze locatie nog steeds geen bomen herplant ondanks toezeggingen aan de 

aanwonenden?

2.Wanneer, hoeveel en welk soort bomen worden er op deze beeldbepalende locatie herplant?

Namens LijstvanderDoes

Jaap van der Does
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