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| hoofdredacteur@rplwoerden.nl; 

Voor alle raadsleden nav weigering inspreken 15 sept. raadsvergadering 

Datum: dinsdag 20 september 2022 16:06:41 

Bijlagen: Inspreken gemeente WOERDEN 15 sept. 2022.doox 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

  

Met t verzoek dit aan alle leden door te mailen aub. 

Geachte leden van de Raad, 

Bij deze per mail maar ook per post ontvangt u alsnog de inspreektekst van 15 sept. van ons 

Wij stonden zoals u vast heeft gezien al enige tijd op de lijst van inwoners spreektijd. 

Helaas werden wij door uw griffier gebeld met de mededeling dat wij 15 sept niet de 

gelegenheid zouden krijgen 

Dit ivm art. 19, echter wij hebben t ook over een thema met algemeen ondernemersbelang. 

Maar zeker t recht van een burger (MK8 er) welke een inhoudellijk antwoordt moet krijgen 

(wettelijke grondslag) op een verweer over een terechte schadeclaim. 

Uw taak is B&W controleren, u samen bent de baas en gekozen door ons de MKB er die een 

veilig ondernemersklimaat verdiend. 

Wij hebben de indruk dat B&\W wederom niet een passende oplossing biedt. 

Daarbij kunnen we niet anders dan de pers inlichten over deze gang van zaken. 

We zijn uiteraard bereikbaar voor uw vragen en verwachten van u de inzet om concrete 

opheldering en afwikkeling in deze 

Met vriendelijke groet 

e - (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Oproep tot actie door Raadsleden van Woerden. 

T optreden van B&W is onacceptabel. 

_van Buitenplaats De Blauwe Meije, maatschappelijk verantwoord 

kleinschalige ondernemer. De situatie is als volgt: voor initiatief De Blauwe Meije, zijn 

de raadsleden en B&W van af 2010 enthousiast. Toen gingen alle handen in de lucht, 

deze MKB ontwikkeling willen wij in de Meije! 

De afgegeven vergunning is in 2013, door fouten van RO juristen van Woerden niet 

Raad van State proof. Vele hoorzittingen en procedures volgen doordat juristen van 

Woerden een advocate als omwonende niet kunnen weren. Zij procederen er op los. 

(geanonimiseerd)

Dit betekend: sluiting van ons inmiddels gewaardeerde kleinschalige 

ontmoetingshuis. T nieuwe bestemmingsplan en ook t postzegelbestemmingsplan 

traject wordt opnieuw ingezet. Maar van gedogen is geen sprake, ook al is er zicht op 

legalisatie. Uw burgemeester (voor alle burgers zeker geen rode ridder) is 

onvermurwbaar. Er wordt in deze periode onder andere 3 x fout gepubliceerd door 

Woerden wat betekend dat wij WEER geen inkomsten hebben. Gemeente had De 

Blauwe Meije kunnen gedogen terwijl zij hun EIGEN FOUTEN herstellen maar dat 

laten ze na! 

Vele overleggen ten spijt met door de jaren, steeds weer een nieuwe wethouder. 

De 5° of 6° ? inmiddels….? Uiteindelijk is de postzegelbestemings vergunning in 2018 

Raad van State proof... Dit had in 2012 klaar kunnen zijn, als de betreffende 

ambtenaren/B&W goed hun werk hadden gedaan!! 

Als raad weet u hier niet of niet voldoende van, wij zijn niet de enige gedupeerde 

mkb er. Dit kan ik weten als oud voorzitter van ondernemersvereniging. 

Het geheel aan fouten, heeft een zware wissel op ons gezinsonderneming en 

privélevens getrokken vandaar dat u als raad na nu 2 jaar soebatten met de 

verzekering van gemeente Woerden te maken krijgt met een claim welke we u nu 

met deze vergadering meegeven. De onbekwaamheid van B&W heeft geleid tot deze 

aansprakelijkheid. We zijn de vernederingen, van uw ambtelijke organisatie en B&W 

echt meer dan zat! Uw gemeente heeft geen veilig MKB ondernemersklimaat. 

De feiten en fouten zijn inzichtelijk gemaakt door onze gespecialiseerde juriste 

waarna door uw gemeente wordt gesuggereerd dat € 25.000,- wel genoeg is. Of zoals 

gemeente verklaard: bij email van 10 juni jl. 

“Louter om proceseconomische redenen, en in een laatste poging om deze 

zaak definitief te beslechten, is de gemeente bereid haar eerder gedane 

schikkingsvoorstel te herhalen van € 25.000,- tegen finale kwijting”. 

Tot dit bedrag hoeft B&W namelijk u, de raad, niet te informeren. U bent daar mee 

niet op de hoogte van hoe t werkelijk in uw ambtelijke organisatie er aan toe gaat. 

  



Hiermee wordt t foutencircus van B&W buiten uw beeld gehouden. De schade is een 

veelvoud van dit zg. finale aanbod. Er is daarnaast niet eens een inhoudelijke reactie 

gegeven op ons schrijven door B&W, hoe schandalig!! 

Onze oproep is in algemeen en ondernemers belang, wij gaan voor transparantie en 

de goede gang van zaken, dus een redelijke vergoeding voor extra gemaakte kosten 

van vermogens,- imagoschade en immateriële schade met een terechte erkenning. 

Wij vragen de raad met klem om B&W deze kwestie fatsoenlijk asap op te laten 

lossen. Dit is uw verantwoording want eventuele procedures- die volgen uit deze 

inmiddels veel te lang langlopende kwestie geven nl. nog meer druk op de organisatie 

en is vele malen duurder voor onze samenleving in Woerden. 

Hier komt t op neer : 

1. t werkelijke berekende schade bedrag is meer dan 300.000 euro plus een 

Bedrag PM vanwege de verminderde opbrengst van de verkoop van de locatie/ exploitatie op 

12 mei 2022. 

Wij zijn voor alle onderliggende informatie bereid u nader te informeren. 

Beste Raad van Woerden, U BENT AAN ZET! 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)


