
Van: (…) [inwoner]
Verzonden: maandag 24 oktober 2022 21:40
Aan: info@oudewater.nl; (…)
Onderwerp: RE: Goudse straatweg 61, Oudewater dossiernummer OLO6626233.

Beste (…), beste leden van gemeentehuis Oudewater en Woerden, 

Er komt ons zojuist ter ore dat voor de komende raadsvergadering van 1 november a.s. onder 
agendapunt 9 (forum ruimte) deze genoemde aanvraag behandeld gaat worden. 
Het betreft dan echter een hernieuwde aanvraag met een andere nummer namelijk: 
Raadsvoorstel Ontwerp -Verklaring van geen bedenkingen omgevings vergunning 
Goudse Straatweg 61 (076031) 

Dit is wederom een volstrekte verrassing nadat we in januari 2022 ook al verrast werden door onze 
nieuwe buren. Wij hebben na februari geen verdere signalen/berichten ontvangen over de lopende 
aanvraag OLD6626233. Ook zijn er naar ons weten geen schriftelijke mededelingen gedaan in de 
IJsselbode. Tevens hebben wij geen verdere spontane mededelingen ontvangen vanuit de bewoners 
van perceel Goudse Straatweg 61. 

Deze nieuwe aanvraag (076031) voelt voor ons dan ook als een dolksteek in onze rug. 
Deze aanvraag dient, naar onze mening, enkel en alleen om van de schuur een toekomstige woning 
te maken met woonvergunning en dient dus ter verbetering van de toekomstige waarde van het 
perceel Gouds Straatweg 61 en niets meer dan dat. De originele aanvraag was om een tijdelijke 
woonplek te maken van de schuur voor de familie zodat de familie daar kan wonen tijdens de 
toekomstige verbouwing van het woonhuis. De huidige aanvraag 076031 is echter een aanvraag voor
het verbouwen van een bestaande schuur tot een nieuwe woning. Het huidige perceel en woning 
Goudse Straatweg 61 is groot genoeg om ook tijdens een verbouwing te wonen en te leven en te 
verbouwen. Ook is er nog een 2-de schuur behorend bij dit perceel. Daar kan de familie eventueel 
ook tijdelijk wonen. U begrijpt dat dit allemaal helemaal niet goed voelt. De vorige bewoners van de 
Goudse Straatweg 61 hebben een aantal jaar geleden ook een vergunning aangevraagd voor het 
wijzigen van het bestemmingsplan van dezelfde schuur naar woning. Dat is toen der tijd terecht 
afgewezen door de raad. Nu wordt er opnieuw een indirecte poging gedaan middels allereerst deze 
aanvraag voor geen bedenkingen omgevingsvergunning. 
Vanaf hier, bewoners van (…) hebben wij daarom de volgende vragen 

*hoe kunnen wij formeel bezwaar aantekenen voor / na 1 november en hoe kunnen we dit nog 
communiceren met de raad? 
*hoe kunnen wij onze bedenkingen formeel uiten zodat de aanvraag van geen bedenkingen niet 
word ingewilligd 

Wij hebben begin dit jaar onze bedenkingen aan u (gemeente huis Woerden/Oudewater) schriftelijk 
kenbaar gemaakt. Tevens hebben we dit ook aan onze buren kenbaar gemaakt. 
Klaarblijkelijk zijn deze niet meegenomen in de besluitvorming tot nu toe. Wel is er gekozen om de 
aanvraag te wijzigen. Wij zullen ons ook mogelijk moeten beraden op verdere juridische 
ondersteuning aangezien dit als een zeer kwalijke ontwikkeling voelt voor ons. Er is op geen enkele 
wijze gekeken naar/rekening gehouden met onze situatie en onze positie qua vermindering 
woongenot, vermindering waarde onze woning, vermeerdering van verkeersbewegingen op ons erf, 
het verruimen van het te verlenen recht van overpad etc. Daarnaast maken wij ons grote zorgen over
de toekomst indien de vergunning mogelijk word verleend. Gaat de mogelijk nieuwe woning dan in 
de verhuur; gaat de mogelijk nieuwe woning verkocht worden; komt er een nieuwe aanvraag om de 
andere schuur die ook behoort bij het perceel ook om te bouwen naar een woning; wat gebeurd er 
indien de huidige bewoners het perceel verkopen etc; etc. 



We wonen al jarenlang met 3 gezinnen op 3 woonpercelen (…) , perfect in balans met elkaar, met de 
natuur en met de omgeving. Naar onze mening kan dit zo blijven. Al met al is dit alles een zeer 
kwalijke ontwikkeling en daarom verzoeken wij u allereerst om dit raadsvoorstel terug te trekken cq. 
Niet in te willigen.

Bij voorbaat dank voor uw reactie en een terugkoppeling waarderen wij zeer.

Met vriendelijke groet, 

(…)

Verzonden vanuit Mail voor Windows

Van: Omgevingsloket
Verzonden: donderdag 24 februari 2022 15:30
Aan: (…)
Onderwerp: RE: Goudse straatweg 61, Oudewater dossiernummer OLO6626233.

Beste (…),

De aanvraag betreft een gastverblijf voor familie en vrienden.
Een B&B gaat hier niet verleend worden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

(…)
medewerker Omgevingsloket

Aanwezig maandag, woensdag en donderdag

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.

Van: (…) 
Verzonden: zondag 20 februari 2022 16:26
Aan: Omgevingsloket <omgevingsloket@woerden.nl>; (…)
Onderwerp: RE: Goudse straatweg 61, Oudewater dossiernummer OLO6626233.

Beste (…), 

Bedankt voor jouw heldere uitleg. Dit is helemaal duidelijk. 

Wij verlenen recht van overpad aan onze buren, de bewoners van (…). Het verlenen van een 
vergunning gaat dus gevolgen hebben voor ons. Een belangrijke vraag voor ons is of een aanvraag 
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vergunning tot gastenverblijf idem is als aanvraag vergunning tot B&B. De mogelijke vergunning 
beïnvloed bij ons in grote mate de impact over ons woongenot en de mate waarin wij recht van 
overpad moeten verlenen aan niet bewoners. 
Weet jij of dit 1 en dezelfde aanvraag is of zijn dit meerdere trajecten ? Of weet jij waar we deze 
informatie kunnen verkrijgen. 

Bij voorbaat dank voor jullie reactie en met vriendelijke groet, (…) 

Verzonden vanuit Mail voor Windows

Van: Omgevingsloket <omgevingsloket@woerden.nl>
Verzonden: Wednesday, February 16, 2022 12:57:37 PM
Aan: (…)
Onderwerp: Goudse straatweg 61, Oudewater dossiernummer OLO6626233. 

Beste (…),
De aanvraag omgevingsvergunning is op 31 december 2021 ontvangen.
De procedure duurt 8 weken + 6 weken bezwaartermijn.
Deze termijn wordt onderbroken als er om aanvullende informatie wordt gevraagd.
De gemeente kan ook nog éénmalig de beslistermijn met 6 weken verlengen.
Als de vergunning wordt verleend heeft u nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken.
Op dit moment is er voor deze aanvraag om aanvullende informatie gevraagd.
Wij kunnen u niet precies aangeven hoe de procedure gaat lopen en wat de uitkomst is.
U kunt de Ijsselbode in de gaten houden voor de bekendmakingen.
U kunt ook via www.overuwbuurt.overheid.nl of www.officielebekendmakingen.nl kijken of de 
vergunning verleend is.
Wat u al wel kan doen is een reactie geven op de aanvraag omgevingsvergunning.
Deze wordt dan meegenomen met de aanvraag.
De vergunningverlener weet dan ook al dat er misschien een bezwaar gaat komen.
U kunt uw reactie sturen naar gemeentehuis@woerden.nl.
Vermeld hierin duidelijk het adres en het OLO nummer.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
(…)
medewerker Omgevingsloket

Aanwezig maandag, woensdag en donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.
Van: Omgevingsloket <omgevingsloket@woerden.nl> 
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 09:40
Aan: Omgevingsloket <omgevingsloket@woerden.nl>
Onderwerp: FW: aanvraag/melding WABO, dossiernummer OLO6626233.
Van: (…) 
Verzonden: zondag 6 februari 2022 17:22
Aan: OW-Info <info@oudewater.nl>; (…)
Onderwerp: aanvraag/melding WABO, dossiernummer OLO6626233.
Geacht stadskantoor, 
In de IJsselbode uitgave van 18-01-2022 namen we kennis van de aanvraag/melding WABO 
(omgevingsrecht) van de Goudse Straatweg 61, het verbouwen van een koetshuis tot 
gastenverblijf, ingediend op 31-12-2021 , dossiernummer OLO6626233.
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Het betreft hier een aanvraag van onze buren van de Goudse Straatweg 61. Wij zijn 
woonachtig op (…). Wij verlenen recht van overpad voor de Goudse Straatweg 61. 
Deze aanvraag was ons vooraf niet bekend en de buren hebben ons helaas niet 
meegenomen in deze aanvraag. Wij zijn ondertussen in gesprek met onze buren en hebben 
de ideeën, de situaties en wensen gedeeld met elkaar. Onze wens is uiteraard om te komen 
tot een win-win situatie. Toch willen we wellicht een bezwaarschrift indienen voor het geval 
de gesprekken te stroperig worden en/of op niets uitlopen. 
Is er een uiterlijke datum voor het indienen van dit bezwaar en kunt u aangeven hoe de 
procedure van deze vergunningsaanvraag OLO6626233 verloopt? 
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en verblijven, 
(…) 


	Van: Omgevingsloket Verzonden: donderdag 24 februari 2022 15:30 Aan: (…)
	Onderwerp: RE: Goudse straatweg 61, Oudewater dossiernummer OLO6626233.
	Van: (…) Verzonden: zondag 20 februari 2022 16:26 Aan: Omgevingsloket <omgevingsloket@woerden.nl>; (…) Onderwerp: RE: Goudse straatweg 61, Oudewater dossiernummer OLO6626233.
	Van: Omgevingsloket <omgevingsloket@woerden.nl> Verzonden: Wednesday, February 16, 2022 12:57:37 PM Aan: (…) Onderwerp: Goudse straatweg 61, Oudewater dossiernummer OLO6626233.
	Van: Omgevingsloket <omgevingsloket@woerden.nl> Verzonden: woensdag 16 februari 2022 09:40 Aan: Omgevingsloket <omgevingsloket@woerden.nl> Onderwerp: FW: aanvraag/melding WABO, dossiernummer OLO6626233.
	Van: (…) Verzonden: zondag 6 februari 2022 17:22 Aan: OW-Info <info@oudewater.nl>; (…) Onderwerp: aanvraag/melding WABO, dossiernummer OLO6626233.

