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Beste collega,
Graag ter behandeling inboeken op het betreffende vakteam en de raad in kopie.
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 leren hoe de gemeenteraad werkt? Of wilt u weten hoe u zelf invloed kunt hebben in
de gemeente? Doe mee met de gratis cursus Politiek Actief.

Van: Bestuur de Boomgaard <bestuurdeboomgaard@gmail.com> 
Verzonden: zondag 24 januari 2021 20:42
Aan: Raadsgriffie <raadsgriffie@woerden.nl>
Onderwerp: Schuifruimte Putkop
Geachte Raadsleden,
De uitbreiding van Bedrijventerrein De Putkop en realisatie van woningproject “Buitenhof” op een 
klein gebied van enkele hectares moet worden gezien als één infrastructureel project. Beide projecten 
hebben immers invloed op elkaar.
Wij vragen u in de komende raadsvergaderingen dit standpunt in te nemen.
Eind 2019 zijn wij in de gelegenheid gesteld onze visie aangaande het project Schuifruimte in te dienen
(Zienswijze n.a.v. Tussenrapportage haalbaarheidsonderzoek Schuifruimte dd. 9 januari 2020). U hebt daar 
ongetwijfeld kennis van genomen. Het lijkt het ons goed nog even kort de hoofdpunten te benoemen. 
Samengevat zijn die: (1) Totaalplan, (2) Ontsluiting, en (3) Geluidsoverlast.
Totaalplan
De uitbreiding van de Putkop vindt plaats op een relatief klein gebied waarop ook woningbouw in de planning 
staat, “Buitenhof”. Dit gebied ligt dicht tegen onze woonwijk “De Boomgaard” aan, die de straten Spruit en 
Bosch en IJsvogel in Harmelen omvat.
Als aanwonenden hebben wij zorg over de ontwikkelingen die ons nu in delen wordt gepresenteerd. De 
informatie over de te ontwikkelen gebieden is verspreid over twee portefeuilles. De uitbreiding Putkop en de 
realisatie van “Buitenhof” hebben beslist invloed op elkaar. Daarover bestaat een dialoog tussen beide 
wethouders. Er vindt afstemming plaats zo is ons verteld. Wat die afstemming is blijft in elk geval voor ons als 
aanwonenden verborgen. Wij krijgen enkel informatie over “Schuifruimte”.
U begrijpt, daar hebben wij bezwaar tegen. Als aanwonenden willen wij een totaalplaatje zien. Zoals nu 
informatie wordt gegeven kan worden betiteld als een salamitactiek; eerst wordt ons de schuifruimte 
gepresenteerd en kort daarna de woningbouw.
Ontsluiting
Grote zorgen maken wij ons over het ontsluiten van de voorziene woonwijk De Buitenhof en het 
aangrenzende bedrijventerrein De Putkop. In de huidige staat is de straat Spruit en Bosch niet geschikt voor 
het ontsluiten van een additionele woonwijk.
Geluid
Tot slot: steeds weer wordt benadrukt dat Putkop een bedrijventerrein is en geen productieterrein. Welnu: de 
afvalverwerker Bemmel Containerservice B.V. is een industrie. Wij ervaren veel overlast van dit bedrijf. Een 
bedrijf dat ook nog eens wil uitbreiden! Het hoort op de Putkop niet thuis!
Met vriendelijke groet,
[naam]
Voorzitter
Vereniging De Boomgaard
bestuurdeboomgaard@gmail.com
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