
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
15R.00609 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 13 oktober 2015 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk 

gemeente 
W O E R D E N 

Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Recreatie 

R. Ouwerkerk 

8856 

ouwerkerk.r@woerden.nl 

15R.00609 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door de heer Ekelschot van de fractie van het CDA over 
veiligheid Cattenbroekerplas 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. Is het bekend bij het College dat reeds 3 maanden geleden er melding is gemaakt bij de 
gemeente dat er zich vele kabels en bouwmaterialen in de Cattenbroekersplas bevinden? 

Antwoord: Sinds januari 2013 is een aantal keren melding gemaakt van waargenomen bouwafval, 
waaronder een staalkabel in de plas. 

Vraag 2. Zo, ja kan het College dan aangeven wat er met deze melding is gedaan en hoe het komt dat 
deze gevaarlijke obstakels nog niet zijn verwijderd? 

Antwoord: Op alle bij ons binnengekomen meldingen is actie ondernomen. Het bouwafval - ook de 
staalkabel - is verwijderd. 

Vraag 3. Is het College met de CDA-fractie van oordeel dat deze kabels en bouwmaterialen een gevaar 
vormen voor de veiligheid van de vele recreanten? 

Antwoord: Ja, bouwmaterialen en kabels kunnen zowel gevaarlijk als ontsierend zijn en worden na 
aantreffen dan ook zo snel mogelijk verwijderd. 

Vraag 4. Kan het College aangeven wie verantwoordelijk moet worden gehouden voor de aanwezigheid 
van deze kabels en bouwmaterialen? 

Antwoord: Als beheerder van de plas dragen wij als gemeente hiervoor de verantwoordelijkheid. 

Vraag 5. Heeft de aanwezigheid van deze obstakels reeds voor gevaar en/of de veiligheid gezorgd voorde 
recreanten, zo ja welke? 

Antwoord: Daarover hebben ons geen berichten bereikt. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 15.017425 

De secretaris 

drs. M.H.J. van V.J nboer 



Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: woensdag 26 augustus 2015 08:33 
Aan: raadsleden@woerden.nl; IBurgemeester en wethouders 
CC: Stadhuis; ÌConcernzaken 
Onderwerp: schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van het CDA inzake veiligheid Cattenbroekerplas 
Bijlagen: cda inzake veiligheid cattenbroekerplas.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan een schriftelijke vragenserie ex artikel 40 RvO van de fractie van het CDA inzake veiligheid Cattenbroekerplas. 
Conform het Reglement van Orde heeft het college dertig dagen (tot 26 september 2015) om de vragen te beantwoorden. 

Met vriendeli jke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 ĮM 06 - 20094715 1E aeldorp.etawoerden.nl | raadsariffie@woerden.nl 
W aemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, dì, wo, do 

C 2 2 6 AUG. 2015 
Ben. Ambt.: 

Streefdat.: 

Afschr.: (Rc* -OLo l 

B.V.O. 

Gemeente Woerden 15.017425 

Registratiedatum: 27/08/2015 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 
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CDA Woerden 

A R T I K E L 40 V R A G E N 

Veiligheid Cattenbroekerplas 

De Cattenbroekersplas wordt door veel recreanten gebruikt deze zomer. Veel 
bezoekers zijn op of in het water te vinden. Er bereiken de CDA-fractie echter 
berichten dat op meer plaatsen in het meer gevaarlijke kabels en bouwmaterialen 
liggen. Er zijn kabels waargenomen die op gevaarlijke wijze boven de waterlijn uit 
steken in de plas Cattenbroek. Zie bijgevoegde foto. Deze kabels vormen een gevaar 
voor de veiligheid van de recreanten. Reeds 3 maanden geleden is hiervan melding 
gemaakt bij de gemeente. 

Mijn fractie heeft daarom de volgende vragen: 

1. Is het bekend bij het College dat reeds 3 maanden geleden er melding is gemaakt bij 
de gemeente dat er zich vele kabels en bouwmaterialen in de Cattenbroekersplas 
bevinden? 

2. Zo, ja kan het College dan aangeven wat er met deze melding is gedaan en hoe het 
komt dat deze gevaarlijke obstakels nog niet zijn verwijderd? 

3. Is het College met de CDA-fractie van oordeel dat deze kabels en bouwmaterialen 
een gevaar vormen voor de veiligheid van de vele recreanten? 

4. Kan het College aangeven wie verantwoordelijk moet worden gehouden voor de 
aanwezigheid van deze kabels en bouwmaterialen? 

5. Heeft de aanwezigheid van deze obstakels reeds voor gevaar en/of de veiligheid 
gezorgd voor de recreanten, zo ja welke? 

Wij hopen op uw spoedige beantwoording, 

Namens de CDA fractie, 

Henny Ekelschot 
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