
Van: t Kaasmeisje
Aan: Lorrain en Cees
CC: College b&w, Griffie, (…)
Datum: maandag 27-06-2022 17:07

Beste lezer, 
Beste Lorrain en Cees,
Beste gemeenteraad (en ter kennisgeving aan griffie burgemeester, college van 
wethouders) en OVO
En in de bcc: Beste Collega’s 
(deze mail mag wat mij betreft in de ingekomen stukken geplaatst worden)

Hierbij mijn reactie op het raadsvoorstel, portefeuille Masterplan Binnenstad, ipv 
spreekrecht:
Vol ongeloof en verontrust zie ik dat het college en burgermeester bij hun eerste 
plan is gebleven. Niets uit onze intensieve gesprekken met Lorraine en Cees, 
waarin wij onze kijk op de binnenstad hebben gedeeld (in veel gevallen in 
samenspraak met omwonende) is opgenomen of toegevoegd in de zienswijze van
het college. Heel bijzonder.

Wij hebben ons beeld geschetst betreft de Korte havenstraat en 
Leeuweringerstraat, waarin wij aandacht hebben besteed aan een levendige, 
nette, bereikbare binnenstad voor alle gebruikers, met behoud van historie en 
veiligheid.
De variant is mogelijk wat soberder en lijkt op het huidige beeld. Maar onze stad 
is prachtig in al zijn eenvoud en dit mag ook wel eens benadrukt worden. 

Beste raad, graag wil ik u vragen onze* (*de ogen, oren en gebruikers van de 
binnenstad) bevindingen, ideeën, zorgen, punten van aandacht en onze 
informele gesprekken uit het verleden mee te nemen in jullie besluit mbt de 
Korte havenstraat en Leeuweringerstraat. (zie plan B)

Leeuweringerstraat/ Korte Havenstraat: 
Bereikbaarheid: voor alle doelgroepen (stadsgenoot, buurtgenoot of regio genoot
of toerist)/ Blijft Boodschappen doen toegankelijk?
Parkeren: constructief goed geregeld, al dan niet met p-beleid? / compensatie 
aan de rand
Leegloop: risico (nog meer) kleine zelfstandige te verliezen? 
Leefbaarheid: Kunnen we er in werken, leven, een feestje vieren?
Veiligheid: in algemene zin 
Onderhoud: in algemene zin
Praktisch: is het ook werk en leefbaar voor gebruikers en onderhoud

Algemeen:
Kosten baten: Kunnen we besparen? Wat is het waard?, wat krijgen we? en wat 
levert het op?
geld kan maar 1x worden uitgegeven: binnenstad/ onderhoud/ groenvoorziening/ 
parkeervoorziening

En ik….Bijzonder en trots “mijn” straatje:
Leeuweringerstraat is een straat voor dagelijkse boodschappen uniek in zijn 
soort. Bakker, slager, groenteboer, biologische natuurvoedingswinkel, kaas en 
noten, chocolade, poelier, slijter, ijsboer, bloemist en post en bank.. geef mij een 
andere stad waar dit allemaal in een (smaak)straat bij elkaar zit… (ik denk dat wij



de enige in Nederland zijn die dit in één straat heeft, dit wordt momenteel 
uitgezocht…) 

Ik geniet al 13 jaar van de binnenstad, de levendigheid, er te mogen staan, om 
mensen een warm welkom te geven, verhalen door te geven, mensen kennis te 
laten maken met onze (streek) producten, de leuke plekjes van Oudewater te 
delen en een luisterend oor te zijn. Ik hou van mijn winkel, de mensen en onze 
eigenwijze Oudewaterse mentaliteit. 

Ik vraag jullie een (eigen)wijs besluit te nemen en denk hierbij aan ons 
“stadsambassadeurs en ondernemers” die dagelijks te vinden zijn, werken en 
onze centjes willen verdienen in deze straten.

Met elkaar houden we onze binnenstad levendig en zorgen wij als ondernemer 
voor de kers op de taart! ;o)

Met een vriendelijke groet,
't Kaasmeisje
Ambachtelijk Lekker

xxx

Mobiel: xxx


