




Gemeentebestuur van Woerden, Woerden, 19 februari 2022 
Postbus 45  
3440 AA Woerden  

Betreft: entreegebied Brediuspark 

Geachte college- en raadsleden, 

In raadsvergadering van 23 december jl. is het bestemmingsplan entreegebied Brediuspark vastgesteld. Op basis 
daarvan krijgt het park onder meer een nieuw hoofdentree. Deze entree gaat vanaf de Van Kempensingel 
rechtstreeks naar Parkcafé lopen. Toen duidelijk werd dat bij de ingebruikname van het Parkcafé deze nieuwe 
entree nog niet aangelegd is, hebben de uitbaters laten weten hoe belangrijk deze nieuwe hoofdentree voor de 
exploitatie van deze horecagelegenheid is.  

Véél belangrijker vinden wij het dat deze nieuwe hoofdentree in de nachtelijke uren afgesloten is. Dit is zonder 
meer mogelijk, want in nachtelijke uren is het niet toegestaan om het Brediuspark te betreden. Als gelijktijdig met 
het afsluiten van het Parkcafé ook het entreepad er naar toe wordt afgesloten, dan voorkomt dit overlast. Het 
Brediuspark wordt daardoor ook veiliger. En het komt ten goede aan de nachtrust van de dieren van Kukele-
boe.  

Wij wonen aan de Van Kempensingel achter het Kalsbeek College tussen de parkentree aan de Kievitstraat en de 
entree aan de Van Kempensingel bij Podium Bredius. Met name bij de entree aan de Kievitstraat komen in de 
avonduren vaak jongeren bijeen en die blijven daar tot diep in de nacht rondhangen. Dit zorgt voor niet alleen voor 
veel gegil en harde muziek, maar het zijn de volgende morgen vaak de eerste vaste bezoekers van het park die de 
rotzooi kunnen opruimen. Daarover worden deze jongeren geregeld aangesproken en dit is ook bij de gemeente 
en bij de politie veelvuldig aangegeven.  

In 2018 is een BOA bij de parkentree aan de Kievitstraat opzettelijk aangereden. Er is toen enige tijd intensief 
opgetreden, maar verder kan of wil de politie aan overlast door rondhangende jongeren geen prioriteit geven. 
Podium Bredius was eerder het onderkomen van jongerencentrum Babylon. Dit gebouw heeft een goede 
geluidsisolatie. Ook is er een geluidswal en is het buitenterrein met hekwerken afsluitbaar. Er werd bij Babylon 
bovendien prioriteit gegeven aan veiligheid en het voorkomen en wegnemen van overlast. Het is dan ook jammer 
dat dit gebouw niet meer gebruikt wordt waarvoor het is gebouwd.  

Tijdens de twee coronalockdowns zochten vele jongeren geregeld hun heil in het Brediuspark. Met als gevolg dat 
tijdens de eerste lockdown de schapenschuur is afgebrand en tijdens de tweede lockdown was er grote overlast 
door het afsteken van heel veel vuurwerk. Bijgevoegde foto maakt de gevolgen van zwaar vuurwerk duidelijk. 

Binnenkort wordt de nieuwe entree naar het Parkcafé aangelegd. Daarvoor worden bomen gekapt. Het gaat meer 
dan drie ton overheidsgeld kosten. Die met de bouw van twee woningen in het plangebied betaald gaan worden.  

Wij vragen u om deze entree zo te laten inrichten dat deze gelijktijdig met het Parkcafé in de avond is af te sluiten 
en in de ochtend is te openen. Daarnaast vragen wij u om ook geld beschikbaar te voor de veiligheid van het 
Brediuspark. Als voor veiligheid geen geld is, dan is het aan u om prioriteiten te stellen: u kunt bijvoorbeeld 
besluiten dat het entreegebied anders wordt ingericht, zodat er ook geld beschikbaar is voor de veiligheid van het 
park.  

Natuurlijk zijn wij graag bereid om dit in een gesprek toe te lichten. 

Met vriendelijke groet,  
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[adres],                                               
telefoon: 06-[nummer]   
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