VERSLAG 19 maart 2013 - Concordia
BREED OVERLEG BINNENSTAD/PRESENTATIE
ENQUETE BINNENSTAD WOERDEN
Aanwezigen:
Gemeente Woerden : burgemeester Victor Molkenboer, wethouder binnenstad Bob Duindam,
coördinator binnenstad Caroline van Dam, raadsleden Jaap van der Does en Eric de Jonge (SGP).
Bestuur BBW: Alie Horden (vicevoorzitter), Rob La Fors (secretaris), Marga Miltenburg (voorzitter),
Linda van Dijk, Ernst Verschoor (penningmeester), Sophie Breunesse (kandidaat bestuurslid).
Politie: wijkagent Jan de Ridder.
Stadshart Woerden: Gineke van Kesteren.
In totaal waren er 65 personen aanwezig (inclusief de bovengenoemde personen).
Er is een presentielijst beschikbaar bij het BBW secretariaat.
1. Opening en mededelingen
Marga Miltenburg als voorzitter van de BBW opent de bijeenkomst en heet iedereen hartelijk welkom,
met name burgemeester Molkenboer, pas sinds kort burgemeester van Woerden. 130 personen hadden
via de enquête opgegeven te komen. Zoveel zijn er niet, maar de BBW is toch erg tevreden met deze
mooie opkomst van ruim 60 personen. Marga vraagt wie lid zijn, wie niet en wie voor de eerste keer
van een BBW vergadering is.
2. interview Victor Molkenboer
Marga nodigt de nieuwe burgemeester uit om kennis te maken met de binnenstadbewoners. Er volgt
een interview van een kwartier. De burgemeester is pas 13 dagen actief in Woerden en verwacht snel
in Woerden te gaan wonen. Hij heeft voorkeur te gaan huren in het centrum. In Leerdam was hij “de
beste burgemeester in de beste (kleine) binnenstad” van Nederland. Het is een goed streven dat ook in
Woerden te gaan bereiken. Met betrekking tot (het water terug in) de Rijnstraat is de burgemeester van
mening dat je moet blijven praten en plannen ook in deze minder financiële tijden, zodat we later niet
achteraan komen en het te laat is om het alsnog te doen.
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3. Presentatie enquête Binnenstad Woerden 2013
Marga Miltenburg overhandigt Bob Duindam de enquête. Alie Horden, vicevoorzitter BBW en Rob
La Fors, secretaris BBW presenteren samen de resultaten van de enquête. Vooraf licht Alie toe dat dit
de eerste BOB bijeenkomst is. BOB staat voor Breed Overleg Binnenstad. Sinds eind 2012 is het
Platform Binnenstad opgeheven. Sommige taken zijn geïntegreerd in de BBW. De BBW zal tweetal
keren per jaar een “Breed Overleg Binnenstad” organiseren met alle partijen uit het opgeheven
platform.
De resultaten van de enquête staan in de presentatie: “ENQUETE BINNENSTAD 2013”. Deze
presentatie is te vinden op de website van de BBW.
Enkele malen wordt wijkagent Jan de Ridder en wethouder Bob Duindam om een reactie gevraagd.
Bijvoorbeeld over de verkeerssituatie bij de Oostdam en over het nieuwe beleid Parkeren Kern.
Als afsluiting van de enquête worden uit alle enquêtes 5 namen getrokken van aanwezigen die een
‘binnenstadspakket” krijgen thuisbezorgd: Sabine Schijf, Peter Boevee, Ans Vergeer, Monique
Bogaard en R. Blok.
4. Rondvraag en afsluiting
-

-

Inwoners uit de Wagenstraat en Molenstraat zouden graag meer en sneller politie zien bij
ongeregeldheden met name ’s avonds/’a nachts in het weekend. Ondanks dat de politie niet altijd
of laat reageert wordt door de gemeente en politie aanbevolen te blijven bellen naar 112 voor
spoedgevallen of 0900 8844 voor andere gevallen.
Cameratoezicht in Woerden is niet nodig/haalbaar omdat 1) forse aantasting privacy, 2) er zijn
geen forse problemen, 3) het is heel duur.
Er zijn al voorzieningen voor ouderen: inloophuis, Club van Ooit, etc.
Voor klachten over onderhoud, etc kan naast het bellen van de klachtenlijn/stadserf 428222 ook
worden gebruikt de app BuitenBeter
Tips communicatie: vooral tijdig en bij appartementen alle appartementen!
Komt er wat terug voor de vleugelnootboom Kerkplein: fontein?
Bezoekers Arsenaal gaan parkeren in parkeergarage.
Spreekuur wethouder Duindam op maandagavond, ook bereikbaar op Twitter
Spreekuur gemeente: iedere woensdagmorgen in koffiekamer Concordia

Rond 22.15 uur sluit Marga Miltenburg de avond af met het bedanken van alle aanwezigen voor hun
inbreng. We zullen in contact blijven met de gemeente voor de opvolging van de punten uit de
enquête. Na de vakanties zal weer een gesprek met de wethouders worden georganiseerd.
Noteer ook alvast de volgende ledenbijeenkomst, die is op 8 mei. Daarin vindt o.a. de overdracht van
de voorzittershamer plaats.
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