
Beste, 

Ook ik wil nog even via de site mijn ongerustheid uitspreken inzake de plannen van het masterplan 

en dit ook officieel kenbaar maken met de lezers van dit medium. 

De burgermeester, wethouders en de diverse politieke partijen hebben een schrijven van mij mogen 

ontvangen met mijn communicatie naar het masterplan toe in de afgelopen jaren. Ik voelde mij niet 

gehoord en wilde mijn mening ook bij de gemeente Oudewater neerleggen. Het verontruste mij dat 

diverse partijen niet op de hoogte zijn van mijn/onze meningen en zorgen.  

Vreemd dat de gemeente/ raad/ ect ect niet (regelmatig) wordt geïnformeerd, bijgepraat mbt 

“achterban”, of niet op de hoogte zijn van wat er speelt. 

Ook vreemd dat deze partijen dit zelf ook niet weten. Zij horen de ogen en oren van de stad te zijn en 

ook weten wat er speelt in Oudewater of gebeurd dit alleen net voor de verkiezingen? 

Corona is misschien een excuus? Maar waarom loopt het plan wel door zonder communicatie met de 

belanghebbenden?  De keuzes voor onze stad worden natuurlijk niet gemaakt voor een jaar maar 

jaren. De beslissing dient wel overwogen te zijn en gedragen door een breed publiek/ meerderheid 

van de gebruikers.  

Masterplan heeft onderzoeken/ enquettes/ wat is er met onze mails gedaan gedaan/ hoeveel 

schrijven waren er na de presentaties? Waar zijn de subgroepen gebleven (bv grootverkeer ect.)? 

Zou graag deze stukken willen inzien. Wie zijn er gehoord ect./ voelen de diverse partijen zich ook 

echt gehoord? Wel bij avonden aanwezig geweest maar geloof niet dat op basis van deze plannen de 

hele binnenstad worde aangepakt. 

Is er een recente schouw geweest? 

Is het financieel ook allemaal haalbaar? Geld genoeg of gaan we weer de gemeente belastingen niet 

normaal verhogen. Zakelijk en prive niet leuk. 

De tekeningen zijn prachtig mooi. Maar is het werkelijk zo mooi? Kunnen we er in werken, leven, een 

feestje vieren, zijn we goed bereikbaar of worden we een stadje voor de mooi en verdwijnen de 

kleine zelfstandigen? Want wees reëel week boodschappen doe je in Oudewater en niet in de 9 

straatjes van Amsterdam. 

Leeuweringerstraat is een boodschappen straat uniek in zijn soort. Qua boodschappen: bakker, 

slager, groenteboer, biologische natuurvoedingswinkel, kaas en noten, chocolade, poelier, slijter, 

bloemist en post en pin punt.. geef mij een andere stad waar dit allemaal in een straat bij elkaar zit… 

ik denk dat het niet lukt! ;o)  Haal dat eens dik aan!!  

Wij willen ook bereikbaar zijn voor iedereen (auto’s, vergrijzing, minder valide, kinderwagens, 

rolator, fietsen, wandelaars, stadsgenoot, buurtgenoot of regio genoot of toerist) dat zijn wij nu en 

willen we ook blijven. Schrap geen p plaatsen (maak er in de leeuweringerstraat anders kort parkeren 

van , laden lossen en invalide plekken? (linker zijde van de straat ivm portier), 

 

kunnen jullie zomaar de p plaatsen verwijderen verschuiven/ fietsen plekken/ oplaad punten ect 

plaatsen terwijl het parkeerbeleid van tafel is geveegd? 

Ik heb helaas het gevoel dat wij als ondernemers van de binnenstad niet echt mee doen in het 

verhaal.  Wij vormen samen met de bewoners, horeca en bezoekers onze mooie binnenstad en 

zorgen wij ervoor dat iedereen zich welkom voelt, geven verhalen door, enthousiasmeren mensen 



over onze producten, weten de plekjes en geven de heerlijke Oudewaterse mentaliteit door. Laten 

we trots blijven op onze heerlijke stad… het hoeft niet altijd groots, hip, voor de boeken of voor het 

perfecte plaatje.. wij blijven misschien liever klein, gewoon, kneuterig en gezellig ;o)  

en als de plannen de plannen zijn... Kan ook maar wees eerlijk, onderbouw, duidelijk en houdt 

niemand aan het lijntje met mooie verhalen, corona excuses en beloftes. Dan kunnen we zelf onze 

eigen toekomst erbij bedenken. 

 

Bianca Vlooswijk 

‘t kaasmeisje 

 

 

 

 

 

 


