
 
 
 
 

 1 

Woerden, 10 december 2021 
 
Aan: 
 
De gemeente Woerden: 
 
wethouder Arjan Noorthoek, 
wethouder Ad de Regt, 
wijkambtenaar Ilse Konings 
de gemeenteraadsleden. 
 
 
Geachte wethouders, geachte wijkambetnaar, geachte gemeenteraadsleden, 
 
Kortgeleden had ik vanwege mijn rol als voorzitter van het Wijkplatform Molenvliet een ontmoeting 
met  en , vertegenwoordigers van een groep 174 verontruste bewoners uit 
de wijk. Vooral bewoners die nabij de Hollandbaan en de Molenvlietbaan wonen.  
 
De aanleg van de Rembrandtbrug gaat veel extra verkeer geven over de Hollandbaan. Dit baart de 
bewoners grote zorgen, ook omdat er in hun beleving te weinig is gedaan om de bewoners van deze 
straten nabij de Hollandbaan en de Molenvlietbaan in een vroeg stadium te betrekken bij de 
plannen. De nadruk ging vooral uit naar de bewoners waar de Rembrandtbrug (of de andere twee 
initiatieven) verlichting zou geven. Bij navraag horen de verontruste bewoners dat het Wijkplatform 
Molenvliet heeft ingestemd met de plannen.  
 
Door , omgevingsmanager project Brug Woerden-West, is een ‘adviesgroep Brug 
Woerden-West’ ingericht medio 2020. Léander Petit heeft daar namens de werkgroep Verkeer & 
Veiligheid van het Wijkplatform Molenvliet aan deelgenomen. Er is regelmatig informatie gedeeld 
via Léander naar het wijkplatform. Er is echter nooit een besluit genomen namens het wijkplatform 
om voor (of tegen) deze plannen te stemmen. Ik heb Léander gevraagd hoe de vork precies in de 
steel zit, want ik kan me voorstellen dat de gemeente een hele andere voorstelling heeft van 
adviesgroepen. Leander heeft mij laten weten dat deelname aan deze adviesgroep vooral 
informatief was en dat er noch door hem noch door deze adviesgroep officieel is ingestemd met de 
plannen, maar dat wel regelmatig is gesproken over de toenemende drukte op de Hollandbaan als 
gevolg van de plannen. 
 
Op 22 september jl. heeft de eerdergenoemde groep bezwaarde omwonenden van de 
Hollandbaan/Molenvlietbaan een inspraakreactie geschreven en ingediend bij de raadsgriffie (doc 
nr: D/21/038320), in de bevestiging wordt aangeven dat beantwoording pas zal plaatsvinden bij de 
vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan. Dat zal qua proces misschien kloppen, maar deze 
groep bewoners leeft sterk met het gevoel dat op geen enkele manier van tevoren zijn 
meegenomen in dit voor de ligging van hun woning ingrijpende besluit. Wat mij betreft is het zaak 
om op korte termijn in gesprek te gaan met een vertegenwoordiging van deze groep zodat zij hun 
ongenoegen maar ook hun ideeën kunnen uitten.  
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We vinden het jammer dat er naar deze bewoners een beeld wordt geschetst dat Wijkplatform 
Molenvliet heeft ingestemd met de plannen. Zoiets zouden we nooit doen zonder de wijkbewoners 
te raadplegen. Maar belangrijker is het gevoel bij de bewoners dat zij op geen enkele manier actief 
zijn betrokken door de gemeente Woerden bij de totstandkoming van de plannen die, ik zeg het 
nogmaals, erg veel impact zullen hebben op de woon- en leefomgeving van deze mensen.  
 
 
 
Vriendelijke groeten 
 
 
 
 

 
Voorzitter Wijkplatform Molenvliet 
 
 




