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Woerden, 18 maart 2022, 2de schrijven 15 april ’22 

Betreft: felicitatie voor de Gemeenteraadsleden van Woerden 

Geachte gemeenteraad van Woerden, 

Van harte gefeliciteerd met uw zetel in de Gemeenteraad van Woerden. 
Prachtig  dat u het vertrouwen van de Woerdenaren en de mensen uit de 
kernen heeft gekregen om vier jaar onze belangen te behartigen.  

Als BIZ stadshart Woerden vertegenwoordigen wij de 
binnenstadondernemers, zowel winkels als Horeca. Wij hebben afgelopen 
najaar ook een verkiezing achter de rug en met een mooi mandaat van 
maar liefst 70% van de ondernemers kunnen we weer 5 jaar door.   

Wij willen u graag laten weten wat wij belangrijk vinden en waar wij de 
komende 5 jaar mee aan het werk willen gaan. Wij zouden het geweldig 
vinden als u ons daarin wilt ondersteunen;  

 Woerden Promotie versterken; wij
hebben een goede samenwerking met
Woerden marketing en doen ons best om
ons mooie stadje zo aantrekkelijk
mogelijk te maken voor onze bewoners.
We willen de verblijfskwaliteit blijven
verbeteren en een binnenstad zijn voor
alle Woerdenaren.

 We zijn bezig samen met de Horeca,
Vereniging Eigenaren Commercieel

Vastgoed Binnenstad Woerden, de 
Vestingraad, bewoners en de gemeente 
Woerden een plan te maken om onze 
binnenstad Vitaal te houden. Er staat 
ons de komende 10 jaar 19% krimp van 
verkoopvloeroppervlakte te wachten. We 
hebben een plan gemaakt waarin we het 
winkelgebied compacter maken en de niet-
woningen buiten het kernwinkelgebied een 



andere bestemming kunnen geven. We hopen dat u ons daarbij wil 
helpen om dit plan zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Zo kunnen 
we actief leegstand leegstandbeleid voeren en de binnenstad 
aantrekkelijk houden.  

 Herontwikkeling van de
Wagenstraat; Het startpunt van de
Vitale Binnenstad is de
herontwikkeling van de Wagenstraat.
Daar begint de trein te rijden!
Daarom willen we u vragen om mee
te werken zodat we dit de komende
raadsperiode van de grond kunnen
krijgen.

 Verder denken we dat het goed is om
deze raadsperiode veel aandacht te besteden aan de kwaliteit en de
veiligheid van de (fiets) verbindingen van de woonwijken met het
stadscentrum en met de wijken onderling. Het aanpakken van
fietsknelpunten en verbeteren van fietsveiligheid, doorpakken met de
autoluwe binnenstad en wij willen graag werken aan een duurzame
manier van laden en lossen in de binnenstad.

We wensen u veel wijsheid  en ambitie toe. Leg de lat hoog! We hebben 
de vorige raadsperiode al op veel punten goed met de Gemeente Woerden 
kunnen samenwerken. We willen graag met een grote voortvarendheid 
deze samenwerking voortzetten.  

Graag willen we bij uw fractie deze brief toe komen lichten. 

Hoogachtend, 

BIZ Stadshart Woerden 
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