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Betreft: handhaving Geestdorp [nr] (vanuit bestuurlijk perspectief) 

Geachte heer de Weger, 

Samen met een club medeburgers volgen wij ontwikkelingen in de politiek die zich kenmerken door 

een bestuurlijke houding van schijnbare machteloosheid, omdat wet en regelgeving prevaleren 

boven de vraag: wat willen we nu eigenlijk als samenleving? In de landelijke politiek spelen inmiddels 

bekende voorbeelden. 

Van verschillende kanten bereikten mij medio 2020 berichten die vermoedden dat zich op 

Geestdorp [nr] een drama aan het voltrekken was. Nu ken ik Geestdorp goed. Al jaren recreëren wij 

wekelijks in deze noordelijk groene zoom van Woerden. 

Inmiddels 6 jaar geleden heeft zich een wisseling van eigenaar voorgedaan op Geestdorp [nr]. Dat 

heb ik duidelijk opgemerkt. De entree van Geestdorp is door de bezieling van de familie [naam] 
een verwilderd en achterstallig perceel opgeknapt tot een schitterende plek waar iedereen (die ik 

spreek) nóg meer van geniet. Ik richt mij tot u, omdat ik ernstig verontwaardigd ben. Even terug naar 

mij inleiding: Ook in Woerden speelt een praktijkvoorbeeld waar, door toepassing van wet en 

regelgeving in combinatie met bestuurlijk falen, een familie met drie kleine kinderen, inmiddels 1,5 

jaar, in grote ellende verkeerd. En waarom? 

Tijdens een wandeling viel mijn oog op de afgebroken hooiberg. Ik vermoedde toen al nattigheid en 

bij navraag kon ik dit rechtstreeks in verband brengen met de eerdere geruchten. Ik heb mij begin 

dit jaar tot de familie [naam] ericht en zij hebben mij van dichtbij laten zien wat een bestuurlijke 

beslissing tot handhaving kan doen met zoveel positieve inzet, investeringen en zorgvuldigheid die 

mijns inziens in het VOORDEEL zijn van het algemeen belang. 

Ik ben mij aan het verdiepen in de stukken. Daarbij wil ik opmerken: Ik ben geen jurist en wil me niet 

mengen in een inhoudelijke discussie, maar voor mij staat vast dat rigide juristen in opdracht van 

B&W goede en zeer belangrijke argumenten pareren of zelfs naast zich neer mogen leggen om de 

aandacht maar te blijven vestigen op, gezochte argumenten om vervolgens juridisch handhaving te 

rechtvaardigen (hierbij heb ik bewust juridisch onderstreept). Nogmaals ik ben geen jurist, dus als ik 

ernaast zit, mag u mij gerust terecht wijzen. 

Het bestemmingsplan voorziet niet in een bescherming van een oer-hollands bouwwerk als een 

hooiberg. Als gevolg daarvan treed een algemene regel in werking die niets met een hooiberg te 

maken heeft, maar wel handhaving kan rechtvaardigen. Uiterst vervelend, want wij genoten van de 

opgeknapte hooiberg van de familie [naam]. Namens meerdere meelevenden wil ik stellen dat de 

gemeente verantwoordelijk is voor de afbraak van één van de mooist gerenoveerde hooibergen van 



Woerden. Daarbij wil ik opmerken dat andere hooibergen die nu nog tot de mooiste van Woerden 

behoren waarschijnlijk het zelfde lot te wachten staat als de hooiberg van de familie [naam]. 

Uiteraard noem ik geen voorbeelden uit angst dat ook de eigenaren van deze hooibergen getroffen 

worden door het Woerdense ambtelijke apparaat. De overige, vaak treurige, restanten die we in 

Woerden terugvinden van wat ooit hooibergen waren, voldoen helaas wel aan de gestelde 

voorwaarden voor bijgebouwen volgens het bestemmingsplan. Wat planologen vinden van 

hooibergen vs. bijgebouwen is mij bekend en wat uw juristen vinden ook. 

Wat verder niemand kan zien, maar wat ik heb mogen zien, is de destructie van een (let op!) 

voorbereiding tot douchefaciliteit. Ook hier wordt niet gekeken naar het gebruik van de schuur, maar 

wordt verwezen naar een tekst die uitlegt dat het gebruik van een schuur als nachtverblijf niet de 

bedoeling is. Wat doen uw juristen? Zij pakken letterlijk deze tekst en vervolgens is er geen 

bestuursrechter die het nog voor de familie [naam] kan opnemen. Zelfs niet als er een kostbaar 

postzegelbestemmingsplan klaarligt waarbij en nachtverblijf letterlijk wordt uitgesloten!? 

Vervolgens. De letterlijke handtering van de manier om de hoogte van een tuinmuur te bepalen, 

biedt de gemeente juridisch een sterke positie. Terwijl de hoogte na zorgvuldige afwegingen door de 

aannemer en de familie [naam] veel logischer tot stand is gekomen. Het betreft dan ook een 

bijzondere situatie. 

Inmiddels heb ik ook kennis genomen van de andere overtredingen waartegen de gemeente wil 

optreden en dat de Familie [naam] nog niet klaar is met uw juristen. Inmiddels krijgt de familie hulp 

uit een voor hen onverwachte hoek. Want ook al woont de familie nog maar relatief kort in 

Woerden; velen hebben hen in hun harten gesloten. Informeert u maar eens naar de intenties van 

deze familie bij hun komst naar Geestdorp. 

Eerst waren het geruchten. Na de afbraak van een prachtig gerestaureerde hooiberg is het nieuws. 

Nieuws dat inmiddels als een lopend vuurtje door Woerden waart. En het vuurtje komt een keer bij 

het lont dat leidt naar het kruitvat. 

Tot slot 

Ik doe een beroep op u als bestuurder. Ik kan mij voorstellen dat woorden als "ongelofelijk" en 

"schandalig" u rondom dit dossier wel bekend zijn. Ik wil u motiveren om hierdoor niet vermurwd te 

raken, maar als bestuurder het juiste te doen. Ik wil dan ook afsluiten met een bemoediging. Ik heb 

er vertrouwen in. 

Hoe de wet kan uitpakken weten we inmiddels, zeker als het doel handhaving op zich is. En wat in 

algemene zin blijft gelden, is dat iedereen zich aan de wet dient te houden. Maar vanuit 

maatschappelijk oogpunt is het zeker in deze kwestie van groot belang om de achtergrond te kennen 

en beslissingen niet alleen te baseren op input die door juristen is aangeleverd. Ook de uitkomst van 

de bezwarencommissie is een advies dat opgesteld gaat worden door, wederom, juristen. 

Mijn visie ten aanzien van het bestuur van Woerden is er één die uitgaat van het goede. Een 

gemeentebestuur die van Woerden een gemeenschap wil maken waar ruimte en dankbaarheid kan 

zijn voor initiatief, waar mensen vredig met elkaar samenleven. Waar de gemeente de belangen van 

burgers centraal stelt en wanneer problemen zich voordoen, partijen met elkaar worden verbonden 

in plaats van tegen elkaar worden opgezet. Zo werken we aan een voedingsbodem om Woerden 

mooier en leefbaarder te maken. Vooralsnog geloof ik dat we met elkaar streven naar die versie van 

Woerden. 



Met vriendelijke groet,

[naam]

[adres] 




