
Van: Weger, Tymon de
Aan:
Cc: Molkenboer, Victor; Noorthoek, Arjan; Becht, George; regtde.a@woerden.nl; Brander, Martien;

!Raadsleden; indebuurt Woerden; ; ;
redactie.woerdensecourant@kmp.nl

Onderwerp: Re: Voortgang entreegebied Landgoed Bredius
Datum: dinsdag 7 december 2021 15:16:39

Goedemiddag [naam] en [naam],

Dank voor jullie mail. Ik begrijp jullie zorgen. Mijn voorstel is, dat we elkaar op korte 
termijn persoonlijk spreken. Ik kom zo snel mogelijk bij jullie hier op terug! 

met vriendelijke groet,

Tymon de Weger
Wethouder Energie, Welzijn, Bouwen en Wonen
Gemeente Woerden

mail: weger.t@woerden.nl
telefoon: 0348 - 42 86 85

Op 7 dec. 2021 om 12:37 heeft [naam]
<[emailadres]> het volgende geschreven:

 Geachte Burgemeester en Wethouders,
We zijn geschrokken!
Tijdens de politieke avond van 2 december jl was een van de 
bespreekstukken het vaststellen van de bestemmingsplan Entreegebied 
landgoed Bredius. Wethouder de Weger liet in zijn toelichting weten dat na 
het vaststellen van het bestemmingsplan het zeker een kwartaal, onder 
voorbehoud, zou gaan duren voordat het plan uitgevoerd kan worden.
Ook bij de behandeling in de gemeenteraad van juni 2020 van het 
Centrumgebied Landgoed Bredius, is aan de orde gesteld het belang van 
een tijdig start van het Centrumgebied opdat het is afgerond als de 
restauratie van de hofstede klaar is.
De Stichting Hofstede Batestein, stichting Landgoed Bredius en wij als 
exploitant hebben goed overleg met elkaar over de planning en oplevering. 
Het heeft er alle schijn van dat de Gemeente nu de partij is die de omgeving 
niet op tijd klaar heeft. Het project loopt al heel lang. Het kan toch geen 
verrassing zijn dat de oplevering aanstaande is. Hoe kan het dat er een 
heleboel onderdelen voor de uitvoer van de herinrichting van het 
entreegebied nog niet in werking zijn gesteld?
Op 20 januari 2020 (bijna 2 jaar geleden) hebben we samen met de 
Stichting Hofstede Batestein een gesprek gehad met de Dhr. [naam] en 
Mevr. [naam] over het project. Dhr. [naam] heeft daarin aangegeven zorg te 
dragen dat de agenda's gelijk op zouden lopen zodat de oplevering van de 
Hofstede gelijk loopt met de oplevering van het centrumgebied.
Wij maken ons erg grote zorgen na de uitspraken van wethouder de Weger. 
Het gaat er nu op lijken dat wij straks in de prachtig gerestaureerde 
Hofstede een restaurant beginnen dat op het moment van opening nog niet 
via de hoofdentree te bereiken is. Dat is toch zo verschrikkelijk!... hoe kan 
dit nou toch gebeuren?
Wij zijn al ruim 2 jaar bezig om dit te realiseren. We nemen daarin als 
ondernemers risico en intitiatief. Dat de Gemeente de partij is die de zaken



niet op tijd op orde heeft, vinden we buitengewoon slordig. Een bedrijf 
beginnen met hoge investeringen is op deze manier een groot risico.
Wij vragen u daarom met klem het proces te versnellen en zorg te dragen 
dat de uitvoering weer gelijk loopt met onze ingebruikname. 
Vriendelijke, maar wel een beetje boze groet,
[naam] en [naam]
Parkcafé Bredius




