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N i e u w s

openingstijden

Kunstenaars voor gevelstenen in Waterrijk Woerden
De kunstenaars Tanja Smeets en Moritz
Ebinger gaan in opdracht van de gemeente Woerden kunstgevelstenen ontwerpen
voor de wooneilanden 2 en 3 in Waterrijk
Woerden. De kunstcommissie heeft hen
gekozen op basis van hun speciaal voor
Waterrijk gemaakte schetsontwerpen.
De kunstenaars gaan nu aan de slag met de
definitieve ontwerpen, die daarna door de
kunstcommissie worden beoordeeld. De
kunstgevelstenen worden geplaatst wanneer
de gebouwen opgeleverd zijn.
Leven onder geordend oppervlak
Tanja Smeets gebruikt bakstenen van de
gevels in haar schetsontwerp voor Waterrijk
Woerden. Verschillende 'groeisels', kleine al
dan niet gekleurde vormen, lijken tussen de
voegen door naar buiten te komen. Ze vormen een verstoring van de gemetselde wand.
"Met mijn werk ben ik op zoek naar het leven
onder die ogenschijnlijk geordende oppervlakte. In de groeiende nieuwbouwwijk Waterrijk
Woerden maak ik een ander groeiproces
zichtbaar, dat zelfstandig zijn gang lijkt te
gaan en zijn eigen vorm aanneemt," vertelt
de kunstenaar. De kunstgevelstenen worden
geplaatst op Hof Midden en in Hof West.

Bestaande voorwerpen
en nieuwe vormen
Moritz Ebinger maakt voor het derde wooneiland kunstgevelstenen die zo zijn ontworpen
dat ze vogels aantrekken en de mogelijkheid
bieden om nestjes te bouwen. Ebinger:
"Hoofdprincipe van mijn schetsontwerp is de
combinatie van bestaande voorwerpen en
nieuwe vormen en tekeningen." Deze kunstgevelstenen worden geplaatst op het Kallahof,
de school en appartementen in het
Meesterkwartier en het Inarihof.
Toegepaste kunst in Waterrijk Woerden
De gemeente Woerden wil toegepaste kunst

inpassen in stedelijke projecten, zoals
Waterrijk Woerden. Dit heeft geleid tot het
project 'Kunstgevelstenen in Waterrijk'. Het
streven is kunst toe te passen, waarin verleden, heden en toekomst worden verweven
met de identiteit van de omgeving.
De gevelstenen worden uitgevoerd in keramisch materiaal en zullen op markante plekken in de wijk worden geplaatst. Een gevelsteen wordt ongeveer 1 x 0,5 m groot. Op elk
eiland komen meerdere kunstgevelstenen van
één kunstenaar. De gekozen kunstenaars hebben ervaring met kunst in openbare ruimte en
hebben affiniteit met de integratie van kunst
en architectuur.

Als u zich in november heeft opgegeven voor
het burgerpanel, heeft u inmiddels bericht
ontvangen van de gemeente. Mocht dat niet
het geval zijn terwijl u zich wel had opgegeven, dan kunt u zich alsnog richten tot de
gemeente via het emailadres stadhuis@woerden.nl. Als we alle aanmeldingen hebben
gecontroleerd, gaan we binnenkort aan de
slag met het panel. Het is de bedoeling dat
de gemeente het burgerpanel inzet om
Woerdenaren regelmatig te polsen over
gemeentelijke kwesties.
De resultaten van de enquête zijn grotendeels
verwerkt. De uiteindelijke resultaten laten nog
even op zich wachten omdat de enquête voor
een deel bestond uit open vragen die meer
verwerkingstijd vragen dan meerkeuzevragen.
Zodra alle antwoorden en opmerkingen uit de
enquête zijn verwerkt, worden de resultaten
gepubliceerd.

Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden,
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden
Telefoon (0348) 428 911
Fax (0348) 424 108
E-mail: stadhuis@woerden.nl
Internet: www.woerden.nl
Klachten openbare ruimte: (0348) 430 966
Openingstijden loketten
Afd. Burgerzaken: ma 12.00-19.30 uur,
di t/m vr 8.30-12.30 uur, wo 13.30-16.30
uur.
Afd. Bouwzaken: ma 8.30-19.30 uur,
di t/m do 8.30-12.30 uur.
Afd. Sociale Zaken: ma 8.30-17.00 uur,
di t/m vr 8.30-12.30 uur.
Wmo-loket: ma t/m vrij 9.00 - 12.30 uur.
Maandagavond zijn de andere afdelingen
in het stadhuis geopend op afspraak.
Vrijdagmiddag is het stadhuis gesloten.
Afvalbrengstation
Touwslagersweg 20
Telefoon (0348) 428 222
Openingstijden: ma t/m vr 13.00-16.00 uur,
za 10.00-16.00 uur
Stadserf
Pijpenmakersweg 4, 3449 JE Woerden
Industrieterrein Barwoutswaarder
Telefoon (0348) 428 222
Fax (0348) 428 220
Klachtenlijn: (0348) 430 966
Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00-12.00 en
12.30-16.00 uur.

Burgerpanel
gemeente Woerden
Op 22 november 2006 heeft de gemeente
een enquête gehouden onder inwoners van
Woerden naar de ervaringen met gemeentelijke dienstverlening. De enquête is uitgereikt
aan iedereen die op die dag naar de stembus
kwam voor de landelijke verkiezingen. Ruim
3000 mensen hebben de enquête ingevuld en
ingeleverd. Maar liefst de helft daarvan heeft
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich
op te geven voor een nieuw te vormen burgerpanel.

Informatie en

Kunstenaar Pepijn van den Nieuwendijk heeft vier kunstgevelstenen ontworpen voor het eerste wooneiland. Historie met een futuristisch tintje, met verwijzingen naar Woerden: Woerden als Romeinse stad, het
weidegebied, de skyline en de ridder als symbool voor het roerige verleden van de vesting Woerden (met
oorlogen en belegeringen). De eerste kunstgevelsteen - De Ruimteridder - wordt half april onthuld op Het

Infocentrum voor
Binnenstad/Defensie-eiland
Locatie: op Defensie-eiland
Elke woensdag van 9.30-12.30 uur geopend.
Meer informatie: 06-23508808 of
defensie-eiland@woerden.nl

Carré (hier als schetsontwerp).

Dinsdag 27 februari opruiming
fietswrakken bij station
De politie houdt dinsdag 27 februari a.s.
weer een opruimactie van fietswrakken
bij het NS station. Een fiets, brom- of
snorfiets wordt gedefinieerd als wrak als
het in een verwaarloosde toestand en
onvoldoende staat van onderhoud verkeert en een geringe economische waarde
heeft.

Treft u na 27 februari a.s. uw oude fiets niet
meer aan bij het station? Maak dan via de
klachtenlijn van de gemeente (telefoon
430 966) een afspraak om uw fiets op te
halen. Het ophalen van fietsen is mogelijk
gedurende vier weken op de donderdagmiddag. Startdatum is 1 maart a.s., tussen 16.00
en 16.30 (alleen op afspraak). Houdt u er
rekening mee dat voor het ophalen van uw
verwijderde rijwiel een bedrag van 1 11,50
wordt gevraagd als tegemoetkoming in de
gemaakte kosten.
De fietswrakken worden verwijderd in samenwerking met de gemeente, de NS en de
Spoorwegpolitie, in het kader van de
Algemeen Plaatselijke Verordening van
Woerden. De actie is met posters bekendgemaakt in de omgeving van het station. Met
vragen kunt u contact opnemen met de politie
(0900-8844) of met Gerard Jansen van de
gemeente, telefoon 428 413.

Streekarchief
De Bleek 2, zij-ingang van het stadhuis,
Telefoon (0348) 428 846
E-mail: streekarchief@woerden.nl
www.groenehartarchieven.nl
openingstijden: ma t/m vr 9.00-16.30 uur
en de eerste dinsdagavond van de maand
19.00-21.30 uur (m.u.v. juni/juli/augustus)
Belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummer bij groot gevaar: 1-1-2
Plaatselijke politie: (0900) 8844
Meld Misdaad Anoniem: (0800) 7000
Brandweer Woerden: (0348) 466 810

Agenda
Maandag 26 februari 2007
20.00 uur
Wat: Informatieavond nieuwbouw
Minkemacollege
Waar: aula Minkemacollege,
Minkemalaan 1 in Woerden

kijk ook op www.woerden.nl
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Burgemeester en wethouders maken bekend
Kapvergunningen
Aangevraagd
De volgende kapvergunning is aangevraagd:
• 1 paardekastanje, 1 es, 1 plataan, 2 sierkersen en 3 veldesdoorns in de binnentuin
tussen de Albert Cuypstraat, Jan
Steenstraat, Nicolaas Maesstraat en
Gabriel Metsustraat te Woerden. Door
nieuwbouw passen de bomen niet in het
nieuwe ontwerp. Er wordt een moerascypres (Metasequoia glyptostroboides) teruggeplant, met een stamomtrek van 90 cm.
Het verzoek ligt samen met de situatieschets
vanaf 23 februari 2007 tot en met 8 maart
2007 ter inzage in de koepel van het stadhuis.
Voor indienen zienswijze: zie kader.

Verleend
De volgende kapvergunningen zijn verleend:
• 1 rode esdoorn staande op de hoek van de
Jan Steenstraat/Nicolaas Maesstraat in
Woerden;
• 1 lijsterbes staande aan de Albert
Cuypstraat 2 - 10 Woerden;
• Een watercypres in de achtertuin van
Cattenbroekerlaan 37 in Woerden.

De kapvergunning wordt pas van kracht wanneer:
a. de bezwaar- of beroepstermijn voor derden
is verstreken zonder dat bezwaar of beroep
is ingediend;
b. beslist is op een verzoek om een voorlopige
voorziening;
c. beslist is op het beroep van derden en geen
verzoek tot voorlopige voorziening is
gedaan.
De vergunningen liggen samen met de aanvraag en situatieschets vanaf 23 februari tot
en met 5 april 2007 ter inzage in de koepel
van het stadhuis.

• Summerlake Outdoor Festival - het organiseren van outdoor festival op zaterdag
15 september 2007 op het Defensieterrein
van 15.00 uur tot 24.00 uur.
De aanvragen liggen van 22 februari 2007 tot
en met 22 maart 2007 ter inzage bij de afdeling Bestuursondersteuning op het Stadhuis.
Voor indienen zienswijze: zie kader.

Voor indienen bezwaar: zie kader.;

Aanvragen evenementen
& activiteiten
Aanvragen zijn ontvangen voor de volgende
evenementen/activiteiten:
• Winkelhart Hoochwoert - het organiseren van een modeshow op het Kerkplein te
Woerden op zaterdag 5 mei tussen 12.00
uur en 17.00 uur;
• Chr. Oranjevereniging Zegveld - het
organiseren van diverse activiteiten op
Koninginnedag, 30 april en Bevrijdingsdag
5 mei 2007;
• V.V. Kamerik - het organiseren van een
Internationaal Jeugdvoetbaltoernooi van
25 t/m 28 mei 2007 op het terrein van VV
Kamerik op het Overstek met drie feestavonden;
• Stichting Woerdense Vakantie Week het organiseren van de Woerdense
Vakantie Week in de periode van 24 augustus t/m 1 september 2007 op het
Exercitieveld te Woerden;
• Werkgroep AJS - het organiseren van een
hardloopwedstrijd in Snel en Polanen op
zaterdag 16 juni 2007;
• Jeugdwerk Hervormde gemeente
Zegveld - het organiseren van een rommelmarkt op zaterdag 21 april 2007 en het
organiseren van een huis-aan-huis-verkoop
actie van gebak op zaterdag 7 april 2007 in
Zegveld;

• S.V. Siveo '60 Zegveld - het organiseren
van een loterij waarbij de trekking plaats
vindt op zaterdag 2 juni 2007 (verzonden
14 februari 2007);
• Reumafonds - het organiseren van een
wandeltocht op zaterdag 8 september
2007.De start vindt plaats bij de Milandhof
(verzonden 15 februari 2007);
• Stichting terminale Thuiszorg Woerden
- het innemen van een tijdelijke standplaats
op zaterdag 31 maart en 6 oktober 2007
in de Voorstraat bij tweewielercentrum
Voorn en het organiseren van een collecte
in de periode van 27 augustus t/m 1 september 2007 in de gemeente Woerden
(verzonden 15 februari 2007);
• Stichting LR Marathon Utrecht - het
organiseren van de Fortis Marathon Utrecht
op maandag 9 april 2007 waarbij men
gebruik maakt van het grondgebied van
Woerden (verzonden 16 februari 2007);
• Politieke Partij D'66 Woerden - het innemen van een tijdelijke standplaats op zaterdag 3 maart 2007 in de Voorstraat (verzonden 16 februari 2007)1
Voor indienen bezwaarschrift: zie kader.

Verleende vergunningen/
vrijstellingen evenementen
& activiteiten
• Vereniging Avondvierdaagse Linschoten
- het organiseren van de avondvierdaagse
in Linschoten in de periode van 21 t/m 24
mei 2007 (verzonden 14 februari 2007);
• Autocross Vereniging Rang Pang - het
organiseren van een autocrosswedstrijd op
maandag 28 mei 2007 op het terrein aan
de Wildveldseweg tegenover nr.19 van
12.00 uur tot 19.00 uur (verzonden 15
februari 2007);

Aanvraag ontheffing artikel
35 Drank- en Horecawet
• Kalsbeek College - ontheffing van het
verbod op het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken op 10 mei 2007 tijdens het galafeest voor examenkandidaten;
• Crespon KPJ Harmelen - ontheffing van
het verbod op het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken op 30 juni 2007
tijdens het tentfeest aan de Blindeweg te
Harmelen.
Voor indienen zienswijze: zie kader.

kijk ook op www.woerden.nl
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Burgemeester en wethouders maken bekend
• Leidsestraatweg perceel 141-143 oprichten appartementencomplex
(7 woningen), betreft bouwaanvraag
1e fase;
• Frederik Hendriklaan perceel 18A oprichten 6 woningen, betreft bouwaanvraag 1e fase;
• Apenijnenstraat 7 - uitbreiden van de
badkamer;
• Houttuinlaan 14 - veranderen gevelbeplating;

Gehandicaptenparkeerplaats
en op kenteken
Burgemeester en wethouders van Woerden
maken bekend dat is besloten de volgende
gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen:
• nabij de voordeur van Talma-lanen 22 te
Woerden, voor voertuig met kenteken
55-LR-GK. Door plaatsing van bord E06 van
bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord
met kenteken 55-LR-GK.
• nabij de voordeur van het appartementencomplex aan de Leidsestraatweg 107k te
Woerden, voor voertuig met kenteken
21-TG-TN. Door plaatsing van bord E06
van bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord met kenteken 21-TG-TN.

Monumentenaanvragen
Harmelen
• Ambachtsheerelaan2/De Joncheerelaan
7 - restauratie van de kerk met pastorie.
Sloopaanvragen
Woerden
• Troelstralaan 13 - verwijderen van asbesthoudend zeil
• Hobbemastraat 150 - verwijderen van
asbesthoudend zeil.

Het voornemen bestaat om aan bovengenoemde bouwplannen medewerking te verlenen met toepassing van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, art 19 lid 3
Voor indienen zienswijze: zie kader.

Voor het mondeling inbrengen van zienswijze(n) kunt u binnen de termijn een afspraak
maken bij een medewerker van de afdeling
bouwzaken.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Woerden maken, gelet op het
bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de
Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend
dat:
1. door hen een melding tot wijziging van de
inrichting is geaccepteerd van:
- Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden voor het beëindigen van de
slibverwerkingsinstallatie met bijbehorende apparatuur en procesinstallaties behorend bij de inrichting op het perceel
Barwoutswaarder 53, 3449 HJ
Woerden.

Voor indienen bezwaar zie kader.

Nieuwe bouwplannen

Bouwplannen
Harmelen
• Dammolen 33 - uitbreiden woning en wijzigen voorgevel;
• Meerkoet 80 - vergroten van de entree
van de woning;
• Wildveldseweg nabij 17 - oprichten
bezoekerscentrum 'de verdwenen
Breudijkermolen';
• De Joncheerelaan 37 - oprichten woning;
Kamerik
• Mijzijde 144 - oprichten biologische varkensstal, betreft bouwaanvraag 2e fase;
Woerden
• Molenvlietbaan 8 - aanbrengen van
gevelreclame;
• Londenlaan 21 - plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak;
• Schillingdreef 49 - veranderen gevel
woning achterzijde;

Vanaf 26 februari tot 9 april 2007 liggen de
ontwerpbesluiten met de bijbehorende stukken van de hierna vermelde aanvragen aan
de balie van de Afdeling Bouwzaken ter inzage:
1. Fam. Lucas Luijckx - voor het uitbreiden van
de woning, De Zaan 14 in Woerden.

Wet Milieubeheer

De verkeersbesluiten liggen vanaf 23 februari
2007 tot en met 5 april 2007 ter inzage in de
koepel van het stadhuis.

Alle ontvangen bouwplannen waarvoor een
bouwvergunning nodig is moeten ter informatie worden gepubliceerd (artikel 41 van de
Woningwet). U kunt nog geen bezwaar
maken of zienswijze indienen. Dit is pas
mogelijk nadat een vergunning is verleend of
als een vrijstellingsprocedure wordt gevolgd.

Vrijstellingsprocedures
bouwen/gebruik

Afgehandelde bouwplannen
Bouwvergunningen
Woerden
• Prof. Gerbrandylaan 11 - plaatsen dakkapel op het voorgeveldakvlak, verleend
• Kruittorenweg 4-6 - veranderen winkelpui, verleend;
• Barwoutswaarder 97 - gedeeltelijk veranderen van een bedrijfshal waarvoor op 7
september 2006 een bouwvergunning is
afgegeven. Het betreft een wijziging van
een eerder verleende vergunning, verleend;
• Tornemeer 18 t/m 28 - oprichten appartementengebouw met 5 appartementen, verleend;
• Polanerbaan 13j - voor het veranderen
van een kantoor in verloskundige praktijk,
verleend;
• Schillingdreef 49 - veranderen kozijn
begane grond achterzijde - verleend;
• Maltakade 38 - plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak, verleend.

Tegen het besluit om deze melding te accepteren kunt u tot en met 2 april 2007 bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Woerden p/a
de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus
242, 3620 AE te Breukelen. U kunt niet per
e-mail reageren. Het besluit treedt een dag
na afloop van de termijn voor bezwaar in
werking, tenzij u naast het indienen van uw
bezwaar een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indient bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.
Het besluit treedt dan niet in werking voor er
op dat verzoek is beslist.
De hierboven genoemde stukken kunnen
worden ingezien bij:
- de Milieudienst Noord-West Utrecht,
Straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur;
- het stadhuis Woerden, Blekerijlaan 14
te Woerden, tijdens openingstijden;
Als u een toelichting wilt of de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor
een afspraak maken met een medewerker
van de cluster recht van de milieudienst,
tel. 0346-260614.
2. bij hen een melding op basis van een algemene maatregel van bestuur is binnengekomen van:
- Gerhard Venema Meubel & interieurbouw
voor het van toepassing worden van het
Besluit bouw en houtbedrijven milieubeheer voor de inrichting op het perceel
Energieweg 15/2, 3481 MC Harmelen.
- Praktijkcentrum Zegveld voor het van toepassing worden van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer voor
de inrichting op het perceel Oude
Meije18, 3474 KM Zegveld.
- Diverspack B.V. voor het veranderen van
een inrichting waarop het Besluit
Detailhandel en ambachtsbedrijven
milieubeheer van toepassing is, op het
perceel Pompmolen 41 D, 3447 GK
Woerden.
- Drukkerij Huybregts voor het veranderen
van een inrichting waarop het Besluit
Detailhandel en ambachtsbedrijven
milieubeheer van toepassing is, op het
perceel Industrieweg 11, 3442 AE
Woerden.
- E. van den Arend voor het veranderen van
een inrichting waarop het Besluit
Landbouw milieubeheer van toepassing is,
op het perceel Reijerscop 27, 3481 LE
Harmelen.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk
om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van
een algemene maatregel van bestuur dient u
eerst een afspraak te maken.

Voor indienen bezwaarschrift: zie kader.

Zienswijze, bezwaarschrift en voorlopige voorziening
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u een
zienswijze (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen. Dit kan schriftelijk
bij het College van Burgemeester en
Wethouders. In de zienswijze moet het
volgende staan: omschrijving van het
plan waar u uw zienswijze op geeft, uw
naam en adres, datum, handtekening en
motivering. U kunt uw zienswijze ook
mondeling (aan de balie of telefonisch)
bij de betreffende afdeling bekendmaken.
Bezwaar indienen
De aanvang van de termijn voor het
indienen van bezwaar is afhankelijk van
het soort besluit.
- Vergunningen, zoals bouwvergunningen: De termijn voor het indienen van
bezwaar gaat in op de dag na verzending van de vergunning/toestemming

aan de vergunninghouder. De verzenddatum staat vermeld achter de publicatie van de verleende vergunning op
deze infopagina of is op te vragen bij
de betreffende afdeling. Binnen zes
weken kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen.
- Besluiten, zoals voorbereidingsbesluiten
en verkeersbesluiten: Deze worden gepubliceerd. De termijn voor het indienen
van bezwaar gaat in op de dag na publicatie. Binnen zes weken na de dag van
publicatie kunt u schriftelijk een
bezwaarschrift indienen.
Bezwaar indienen gaat als volgt: stuur
uw bezwaren, met - zo mogelijk - een
kopie van het besluit waar het over gaat,
voorzien van naam en adres, datum,
handtekening en motivering naar het
College van Burgemeester en
Wethouders, postbus 45, 3440 AA
Woerden.

Beroep
Indien u zich met dit besluit niet kan verenigen, dan kunt u op grond van het
bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending
van dit besluit hiertegen een gemotiveerd beroep instellen bij de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507
LA Utrecht.
Voorlopige voorziening
De inwerkingtreding van een vergunning/toestemming/besluit wordt niet
geschorst als u een bezwaarschrift
indient. Wanneer u de uitvoering daarvan op korte termijn wilt tegenhouden,
dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank te Utrecht,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Stuurt u

hierbij een kopie van uw bezwaarschrift
mee.
Bouwzaken
Aan de balie van de afdeling Bouwzaken
kunt u de bouw-/sloopvergunningen/-toestemmingen en -aanvragen inkijken, tijdens openingstijden (zie Info en openingstijden). Telefoon 428 333.
Bestuursondersteuning
De aanvragen en verleende vergunningen/ontheffingen voor evenementen en
activiteiten en ontheffingen art. 35
drank- en horecawet kunt u inzien bij de
afdeling Bestuursondersteuning tijdens
openingstijden. Een vergunning aanvragen voor evenementen en activiteiten
doet u schriftelijk, uiterlijk acht weken
voor de activiteit bij de afdeling
Bestuursondersteuning (adres: zie Info en
openingstijden). Telefoon 428 822.

Ik kijk eerst op

Provinciale Staten verkiezing
Op woensdag 7 maart 2007 kunt u uw
stem uitbrengen voor de verkiezing van
de leden van de Provinciale Staten van
Utrecht.
Stemmen in een willekeurig stemlokaal
Woerden is één van de gemeenten die meedoen aan het experiment 'Stemmen in een
willekeurig stemlokaal'. Het doel van dit experiment is om het stemmen minder plaatsafhankelijk te maken. Concreet voor u betekent
dit, dat u niet meer gebonden bent aan uw
vaste stemlokaal. U kunt binnen de eigen
gemeente in elk willekeurig stemlokaal uw
stem uitbrengen. Op www.woerden.nl vindt u
de diverse stemlocaties. De stembureaus zijn

van 7.30 tot 21.00 uur geopend. In Kamerik is
er een nieuwe stemlocatie in de bibliotheek.
Mobiel stemlokaal
Kiezers uit Woerden kunnen bij de verkiezingen ook een stem uitbrengen in de hal van
het NS-station. Dit biedt mensen die buiten
Woerden werken een gemakkelijke mogelijkheid om voor of na het werk hun stem uit te
brengen. Het mobiele stembureau is open van
7.00 uur tot 9.30 uur en vervolgens weer van
16.00 tot 20.00 uur.
Stempas
Voor het experiment 'Stemmen in
Willekeurige Stembureau' is de gebruikelijke

oproepingskaart vervangen door de zogenaamde stempas. Anders dan bij de oproepingskaart kunt u zonder stempas niet uw
stem uitbrengen. Het is daarom van groot
belang dat u deze stempas goed bewaart en
meeneemt.
Uw stempas is door de gemeente ongeveer
twee weken geleden per post aan u toegezonden. Heeft u uw stempas nog niet ontvangen of bent u uw stempas kwijtgeraakt, dan
kunt u uiterlijk 6 maart tot 12.00 uur bij de
afdeling Burgerzaken een vervangende stempas aanvragen.
Meer informatie over de Provinciale Staten
verkiezingen vindt u op www.woerden.nl

Strijdigeregels
@woerden.nl
De gemeente Woerden heeft een meldpunt
strijdige regels in het leven geroepen. Via
strijdigeregels@woerden.nl kan iedereen die
in Woerden oploopt tegen regels die met
elkaar conflicteren een signaal sturen naar de
gemeente. Het gemeentebestuur is van plan
korte metten te maken met dergelijke tegenstrijdigheden. Het meldpunt is ingericht op
verzoek vanuit het Woerdense bedrijfsleven.
Onder het motto 'minder regels en beter
dienstverlening' heeft Woerden in het laatste
kwartaal van 2006 in nauw overleg met de
ondernemersorganisaties de regelgeving voor
het bedrijfsleven teruggebracht. Tijdens dat
project werd gewaarschuwd voor de soms
tegenstrijdige regelgeving.
Met het meldpunt hoopt het gemeentebestuur een actieve bijdrage te leveren aan het
opsporen en oplossen van deze problematiek.

Donderdag 22 februari 2007
Informatie van de gemeenteraad

Informatiebijeenkomst landschapsbeleidsplan
en visie Bermen Buitengebied
Na de raadsvergadering werden beide visies
met behulp van een beelden toegelicht. Het
landschapsbeleidsplan, vastgesteld in 1997,
wil de aanwezige karakteristieke kwaliteiten
behouden en zo mogelijk versterken zodat
het gebied een duidelijke identiteit krijgt.
Behoud van de openheid en het versterken
van de ruimtelijke structuur met een onderscheid tussen het open (veenweide) en het
besloten (oeverwal) landschapstype. De visie
bermen buitengebied, vastgesteld in 2002, is
een uitwerking hiervan.

Uitgangspunt is het behoud van een divers
groenbeeld maar wel de juiste soort op de
juiste plek. Het streven is om grote bomen die
te weinig ruimte hebben in smalle bermen te
vervangen door kleinere soorten. Het kappen
van bomen vindt plaats op een natuurlijk
moment, wanneer de boom ziek is, wanneer
schade aan het wegdek kan ontstaan of wanneer dit vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is. Niet alle bomen zullen vervangen worden. In de rijbeplanting zullen doorzichten
gemaakt worden, beplanting bij de bebou-

Gemeenteraad 15 februari
De gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag kende maar één agendapunt de afhandeling van een bezwaarschrift over het voorbereidingsbesluit dat een pompstation mogelijk maakt aan de Wulverhorstbaan. Daarnaast stelden twee fracties vragen
aan het college.

Servicenorm brandweer

Experiment Burgernet

De fractie van Progressief Woerden had vragen naar aanleiding van een onderzoek van
de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.
Kern van dat onderzoek is dat veel brandweerkorpsen er niet in slagen om binnen de
normtijd van 8 minuten op de plaats te verschijnen waar hun inzet vereist is. De burgemeester kon meedelen dat de brandweer in
Woerden de norm haalt. Als er levens in het
geding zijn, is de brandweer op tijd.

De fractie van het CDA vroeg zich af of de
gemeente Woerden meedeed aan een regionaal experiment met Burgernet. Dat is een
netwerk, waarbij inwoners actief worden
ingeschakeld bij zoekacties van de politie.
Wethouder Groeneweg antwoordde dat in
Woerden wordt gezocht naar mogelijkheden
om mee te doen. Van een formele aanmelding is het nog niet gekomen, maar een voorstel voor de deelname zal te zijner tijd in de
gemeenteraad worden besproken.

wing, zoals erfbeplanting, wordt gestimuleerd. Vanuit de raad is gevraagd of boeren
hier belangstelling voor getoond hebben.
Na de presentatie was er alle ruimte voor
beantwoording van vragen van raadsleden en
aanwezige inwoners. De voorzitter concludeerde aan het eind van de bijeenkomst dat
wanneer raadsfracties nog een wijziging van
het huidig beleid willen, zij een initiatiefvoorstel zouden kunnen indienen.

De avond
van de raad
Donderdagavond 22 februari is er geen
avond van de raad.

Voorjaarsoverleg

Donderdagavond 1 maart
• 19.30 - 20.00 uur
Rondvraag voor de raadsleden
• 20.00 - 21.00 uur
Informatie over de Visie 2025
• 21.15 - 22.45 uur
Bestuurlijke dilemma's e-dienstverlening

Het college vraagt de gemeenteraad zich uit
te spreken over de hoofdlijnen van de
begroting 2008. Ter voorbereiding op dat
gesprek heeft het college een beknopt
financieel overzicht opgesteld en heeft per
begrotingsprogramma de belangrijkste ontwikkelingen benoemd. Deze beschouwing en de begroting voor 2007 - zijn de stukken
voor het voorjaarsoverleg. De raad is aan
zet: welke wijzigingen wil de raad voor
2008 in gang zetten? Eind maart zal de
raadsvergadering zich hierover uitspreken.

Donderdagavond 8 maart:
voorjaarsoverleg
• 19.30 - 20.00 uur
Rondvraag voor de raadsleden
• 20.00 - 21.15 uur
Programma Kwaliteit
• 20.00 - 21.15 uur
Programma Woerden levendig
• 21.30 - 22.45 uur
Programma Woerden leefbaar en veilig
• 21.30 uur
Agendacommissie

Ter voorbereiding kunt u op 8 en 15 maart
meedoen aan de rondetafelgesprekken. Per
programma worden de hoofdlijnen van het
gemeentelijk beleid besproken - uw adviezen aan de raad worden op prijs gesteld.
Voor de verdeling van de programma's over
de twee avonden zie de agenda elders in
deze rubriek.

Donderdagavond 15 maart:
voorjaarsoverleg
• 19.30 - 20.00 uur
Rondvraag voor de raadsleden
• 20.00 - 21.15 uur
Programma Woerden Jong
• 20.00 - 21.15 uur
Programma Woerden Bouwt
• 21.30 - 22.45 uur
Programma Woerden betrokken

Een verhuizing
doorgeven?
Ik kijk eerst op www.woerden.nl

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan
de Avond van de raad. Dit zijn gesprekken
waarbij raadsleden zich laten informeren
over geagendeerde onderwerpen. U hoeft
zich niet van tevoren aan te melden. Politieke
discussie en besluitvorming vindt later plaats
in een openbare gemeenteraadsvergadering.
Meer informatie of zelf een
onderwerp voorstellen?
Neem dan contact op met de raadsgriffie,
telefoon 428 805 of e-mail
raadsgriffie@woerden.nl. Of kijk op
www.woerden.nl Hier vindt u ook vergaderstukken, agenda's, toelichtingen e.d.

