
Bewonerscomité Leefbaar Cattenbroek 

Woerden, 22 januari 2021 

Aan  : Gemeenteraad Woerden 
Betreft : Zienswijze m.b.t. Family-Entertainment-Center bij de Cattenbroekerplas 
Aanvraagnr : OLO5664175 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geachte gemeenteraad en geacht college, 

Naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning OLO5664175 , gepubliceerd in de 
Woerdense courant van 23 december 2020 , t.n.v. Family Entertainmentcenter Cattenbroek, 
willen wij hierbij onze zienswijze indienen. 

Als omwonenden zijn wij verenigd in het Bewonerscomité Leefbaar Cattenbroek. Hoewel de 
meerderheid van de bewoners in principe positief staat tegenover ontwikkeling van het gebied, 
met hoogwaardige horeca en vrijetijdsvoorzieningen, zijn er toch ook behoorlijk wat zorgen 
geuit. Hieronder zetten we die zorgen uiteen en vragen we u om hier rekening mee te houden in 
de verdere uitwerking / goedkeuring van het plan. 

De omvang van het plan: De grootte van de gebouwen en bijgebouwen en de verwachte 
bezoekersaantallen zijn enorm. Dit past qua hoogte en oppervlakte niet binnen de normen van 
het huidige bestemmingsplan. Door de omvang van het plan is de buurt is bezorgd over o.a. het 
verlies van uitzicht en veel overlast door de verwachte massale toestroom van bezoekers. Zie 
hieronder. 

Geluidsoverlast: Er zal geluidsoverlast optreden door de grote hoeveelheid bezoekers van het 
strand, de mensen op het terras, tijdens festivals en partijen en door het vele verkeer. Welke 
maatregelen worden getroffen om deze geluidsoverlast te voorkomen of beperken? 

Verkeersoverlast: De omvang van het plan zal ervoor zorgen dat er veel extra verkeer zal zijn, 
zowel in de winter als in de zomer. Het gaat dan niet alleen over extra auto’s maar ook over 
grote aantallen fietsers en voetgangers. Met name de mensen die per fiets of te voet komen 
zullen via de Cattenbroekerdijk komen waardoor wij als bewoners soms ons eigen huis moeilijk 
kunnen bereiken. Ook zal er goed moeten worden nagedacht over aanpassingen aan de 
kruising Cattenbroekerdijk/Zeeweg om deze veiliger te maken. Ook zouden we graag een apart 
voetgangerspad zien vanaf deze kruising tot de ingang van het terrein. 

Parkeeroverlast: Er worden door het plan meer parkeerplaatsen gerealiseerd. Op topdagen zal 
dit niet genoeg zijn om alle auto’s kwijt te kunnen. Hoe wordt voorkomen dat bezoekers hun 
auto zomaar ergens in onze buurt parkeren als de parkeerplaatsen vol zijn? 

Extra rommel/afval: Zoals nu al het geval is gooien veel passanten/bezoekers van het strand 
hun rommel zomaar op straat of in de berm. We verwachten dat dit sterk zal toenemen. Wie is 
er verantwoordelijk voor het opruimen hiervan? Graag zien wij extra opruimwerkzaamheden 
door de gemeente of de ondernemer. 



Uitzicht op parkeerterrein en gebouwen: Zowel vanaf de Cattenbroekerdijk als vanaf de 
Zeeweg willen we graag een groene afscheiding met bomen/struiken om te voorkomen dat we 
straks tegen een groot parkeerterrein en hoge gebouwen aankijken. Ook kan de hoge landmark 
(25 meter) wellicht aan de Harmelense kant van de gebouwen worden geplaatst. 

Overlast op het parkeerterrein. Het huidige parkeerterrein is niet afgesloten. Daar vinden 
vooral in de avond schimmige activiteiten plaats met o.a. drugsgebruik en scheurende auto’s. 
We willen graag dat het parkeerterrein afgesloten kan worden met slagbomen. 

Effect op wind voor zeilers/surfers: De hoge gebouwen zullen een nadelig effect hebben op 
de wind waardoor surfen en zeilen minder aantrekkelijk wordt. 

Risico op instorten wandelpad: Het wandelpad langs de plas achter de Cattenbroekerdijk is 
al meermaals afgekalft bij harde wind en golven. Het plan voorziet een in een bredere strook 
water op de plek waar nu het huidige strand. Hoe wordt voorkomen dat het wandelpad (dijkje) 
instort en onze tuinen (die lager liggen) volstromen met water?  

Vrije toegang tot het strand garanderen: Graag willen we vastgelegd hebben dat het strand 
vrij toegankelijk blijft zonder entree gelden.  

Nogmaals, wij vragen u deze zienswijze mee te nemen in alle overwegingen en zijn graag 
bereid hier samen met de gemeente en de ondernemen over in gesprek te blijven. 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. [naam]  
Bestuurslid Leefbaar Cattenbroek 
[adres]  
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