
  

  

Van: Geldorp, Erwin  
Verzonden: vrijdag 22 juli 2016 10:03 

Aan: raadsleden@woerden.nl; !Burgemeester en wethouders 
CC: Stadhuis; !Concernzaken 

Onderwerp: TWEE series schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van Inwonersbelangen 

  

Aan het College 

Cc Raad 

  

Bijgaand treft u aan TWEE series schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van Inwonersbelangen. 

  

1.       Opvolging advies VVN Harmelen. 

2.       Watervervuiling wijkpark Molenvliet. 

  

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 22 augustus 2016. Zie in dit 

kader ook de brief 16u.14787 namens het college inzake beantwoording artikel 40-vragen in de zomerperiode (DLIS). 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 

  

  

From: Stadhuis <Stadhuis>
Sent: vrijdag 22 juli 2016 10:46:15
To: Stadhuis
Cc:
Subject: FW: TWEE series schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van Inwonersbelangen



laat uw stem horetf 

ARTIKEL 40 VRAGEN 
Watervervuiling wijkpark Molenvliet 

17 juli 2016 

Inleiding 
Naar aanleiding van de heftige regenbuien van de laatste t i jd hebben inwoners nabij het 
wijkpark Molenvliet geconstateerd dat vlak bij het park een overstort van de riolering 
terecht komt in het oppervlaktewater. Hierbij komt de nodige vuiligheid terecht in 
oppervlaktewater welke door jongeren gebruikt wordt als zwemwater. 
Inwoners vertellen ons dat zowel de gemeente als het Hoogheemraadschap hier al jaren 
van op de hoogte is. 
De afgelopen jaren is er naar ons weten in Molenvliet een bergbezinkbassin gemaakt om 
overstort op oppervlaktewater tegen te gaan. Het l i jkt erop dat dit bassin geen afdoende 
oplossing biedt om bij heftige regenval overstort op te vangen en te voorkomen. 

Vragen 
1. Is het bij de gemeente bekend dat deze overstort aan de westkant van Molenvliet 

en nabij het wijkpark regelmatig zeer vuil en verontreinigd water loost? 
2. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat dit een ongezonde situatie is 

die volksgezondheid in gevaar brengt? 
3. Is er beleid of werkwijze hoe deze vervuiling tegen te gaan of tot een minimum te 

beperken? 
4. Hoe is de staat in heel Woerden als het gaat om wateroverlast te manegen? 

Het verzoek aan het college is om de beantwoording van bovenstaande vragen te 
voorzien van een adequate toelichting. Bij onduidelijkheid over de vraagstelling graag 
contact. 

Namens Inwonerbelangen, 
Hendrie van Assem 
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