
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Raadsgriffie
RE: KLACHT: evenementen Molenvlietpark 
woensdag 5 oktober 2022 09:42:23

Goedemorgen collega’s,

Dank voor het doorsturen van deze klacht. Ik ben de evenementencoördinator en ook de 
vergunningverlener van dit evenement, dus ik ben bezig met de klachtbeantwoording van dit 
evenement. Ik stuur dan ook een beantwoording toe aan de persoon die de klacht heeft 
ingediend. Ik ga er even vanuit dat de klacht verder ter kennisname bij de gemeenteraad terecht 
is gekomen en dat mijn beantwoording hierin voor nu voldoende is. Binnenkort worden de art.42 
vragen van Progressief Woerden – en de beantwoording daarvan door het college - in de raad 
besproken ten aanzien van dit onderwerp. De art. 42 vragen en de vragen in deze klacht zijn van 
gelijke strekking.

Mocht het anders moeten, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Evenementencoördinator en Vergunningverlener APV/Bijzondere wetten

Aanwezig maandag, woensdag, vrijdag

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.

Van: Raadsgriffie <raadsgriffie@woerden.nl> 
Verzonden: donderdag 29 september 2022 10:08
Aan: Gemeentehuis <gemeentehuis@woerden.nl>
Onderwerp: FW: KLACHT: evenementen Molenvlietpark

Beste collega,

Graag ter behandeling inboeken op het betreffende vakteam en de raad in kopie.

Met vriendelijke groet,

Raadsgriffie | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 14 0348 |E raadsgriffie@woerden.nl W gemeenteraad.woerden.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/
mailto:raadsgriffie@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/
http://bit.ly/griffieHandtekening


Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Gemeentehuis; Info Woerdenwijzer nl; !Raadsleden; Raadsgriffie; Molkenboer, Victor KLACHT: 
evenementen Molenvlietpark
donderdag 29 september 2022 10:05:41

Gemeente Woerden,

Middels deze weg wil ik een klacht indienen m.b.t. de evenementen in het Molenvlietpark.
Redenen van mijn klachten zijn:

1. Geen of slechte communicatie rondom het geplande evenement
2. Meerdere evenementen op zeer korte periode opvolgend
3. Overlast (Geluid, verkeer, vervuiling)
4. Molenvlietpark is geen plek voor Evenementen (Park staat midden in een woonwijk)
5. Natuur aangetast (met de belofte om het netjes achter te laten) de buurt zit met

een kapot park.
6. Langere periode niet tot weinig gebruik van het park voor; mens, kind dier en

sporter
7. Molenvliet park afgesloten voor tijdens en na het evenement (is geen locische plek

voor grote evenementen).

Ik zou willen voorstellen om in het verschiet een dialoog met de buurt te houden.

Binnen onze buurt app en omwonende in het park heerst er brede ontevredenheid.

Mvg,
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