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Geachte raadsleden, 

Hierbij de antwoorden op de artikel 40 vragen van de fractie van het CDA, de heer van Riet betreffende de 
vervuiling van de openbare ruimte tijdens Historische Kaasmarkt 

1. Deelt het College de mening van de organisatie van de Historische Kaasmarkt en het CDA dat de 
openbare ruimte op en rondom het Meulmansweg/Kerkplein aanzienlijk vervuild was? 
Antwoord: 
Nee, uw mening delen wij niet. Wij erkennen wel dat er wat bladafval aanwezig was en ook dat er 
vogelpoep op het plein lag, met name onder de bomen. 

2. Is het juist dat de organisatie van de kaasmarkt dinsdag voorafgaand aan de kaasmarkt (14 
augustus) bij de gemeente melding heeft gemaakt van de vervuiling in de openbare ruimte met de 
mededeling dat dit geen goede reclame voor de gemeente is? 
Antwoord: 
Ja, de organisatie heeft de in vraag 1 beschreven opvatting als klacht neergelegd, aangevuld met 
de opmerking dat dit geen goede reclame zou zijn voor Woerden.. 

3. Zo ja, wat heeft de gemeente met die melding gedaan. Wat is de reden dat de gemeente -
blijkbaar- niet op deze melding heeft gereageerd? 
Antwoord: 
De melding, welke door de marktmeester is ontvangen, is doorgegeven aan het wijkteam. Daarbij is 
opdracht gegeven de melding te onderzoeken en desgewenst de vervuiling te verwijderen. 
De aangetroffen bevuiling van vogelpoep kon niet direct verwijderd worden. 

4. Is het juist dat in de programmabegroting 2012 is opgenomen dat het onderhoudsniveau van de 
openbare ruimte (IBOR) tijdens evenementen (zoals de Historische Kaasmarkt) het niveau "B" dient 
te hebben? Zo ja, waarom heeft het College in dit geval hier geen uitvoering aan gegeven? ^ 1 ^ ^ % ™ ™ * 
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Antwoord: 
Uw opvatting is niet juist. Zoals u weet is door de gemeenteraad het onderhoudsniveau voor 
schoon, overige aspecten, als onkruid, bladafval en graffiti vastgesteld op C. Hieronder zou ook 
vogelpoep gebracht kunnen worden, maar dat is niet genoemd. Voor evenementen geldt als 
zodanig geen apart oOnderhoudsniveau. 
Het college heeft conform vastgesteld beleid gehandeld en heeft desondanks alsnog extra 
onderhoud gepleegd. 

5. Wat gaat het College doen om er voortaan voor te zorgen dat het onderhoudsniveau van de 
openbare ruimte, met name tijdens evenementen, voortaan op het afgesproken IBOR- niveau 
"B"komt te liggen. 
Antwoord: 
Er wordt conform vastgesteld beleid gehandeld. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Woerden 
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w. Drs. J.B. Waaijer 
secretaris Wnd. burgemeester 
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