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Lugt, Arjen van der

Van: J. van Noort <noortvliet@gmail.com>
Verzonden: zondag 11 oktober 2020 16:00
Aan: OW-Bestuurssecretariaat; Lugt, Arjen van der; Snoek, Ton & Marjan; Sol, Cora; OW-

Uitbreidingtappersheul
Onderwerp: Fwd: aan- en afvoerroute Tappersheul

Categorieën: Ingekomen stuk

Geachte mevrouw en meneer, 
 
Omdat wij geen antwoord krijgen op onze vraag aan het projectteam uitbreiding Tappersheul, deze mail ook aan de 
wethouder voor verkeer, Dhr. W. Kok, aan de gemeenteraad Oudewater en ter info aan het CDP (Comité 
Dorpsbelang Papekop). 
 
Naar aanleiding van de digitale inloopavond m.b.t. de uitbreiding van Tappersheul en de informatie hierover in de 
IJsselbode, afgelopen voorjaar, hebben wij via een mail op 17-06-20 een vraag hierover gesteld. Tot op heden 
hebben wij nog geen antwoord mogen ontvangen op onze mail van 17-06-20. Wel eerst een reactie dat veel vragen 
waren beantwoord in het zogenaamde tussenverslag uitbreiding Tappersheul. Over de door ons gestelde vraag werd 
met geen woord gerept. Dit gemeld. daarna een zelfde reactie gehad, maar nu met verwijzing naar het eindverslag 
uitbreiding Tappersheul. Maar ook hierin geen woord. Dit wederom gemeld, maar tot op heden geen 
antwoord gehad. 
 
Wel een mail gehad, dat mochten uw vragen onverhoopt niet beantwoord zijn, dan kon je die opnieuw stellen als 
inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan uitbreiding Tappersheul. 
Maar dat is toch een beetje vreemd, dat wij onze vraag nu in de volgende fase maar weer opnieuw moeten stellen? 
Dit voelt als aan het lijntje worden gehouden. 
 
Graag zouden wij alsnog een antwoord willen krijgen op onze mail van 17-06-20. 
 
met vriendelijke groet, 
fam. J. van Noort 
Papekopperdijk 29 
3464HT Papekop. 

---------- Forwarded message --------- 
Van: J. van Noort <noortvliet@gmail.com> 
Date: wo 30 sep. 2020 om 20:35 
Subject: Re: aan- en afvoerroute Tappersheul 
To: Sol, Cora < sol.c@woerden.nl >, <uitbreidingtappersheul@oudewater.nl> 
 

Geachte mevrouw Sol en meneer Palm, 
 
Tot op heden mochten wij nog geen antwoord ontvangen op onze vragen in de mail van 17-06-20. 
Graag zouden wij deze alsnog ontvangen.  
 
Met vriendelijke groet, 
fam. J. van Noort 
Papekopperdijk 29 
3464HT Papekop 
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Op ma 7 sep. 2020 om 08:51 schreef Sol, Cora <sol.c@woerden.nl>: 

Geachte heer, mevrouw Van Noort, 

Hartelijk dank voor uw bericht. 

Ik zal uw vragen onder de aandacht brengen bij de programma manager Pieter Palm met het verzoek om de 
verkeerskundige de vragen te beantwoorden. 

Hebt u nog vragen, dan kunt u mij altijd mailen. 

Met vriendelijke groet, 

Cora Sol 

Projectsecretaris, Team Ruimtelijk Beleid en Projecten 

 0348-428654/06-25723560 

 Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

  

Van: J. van Noort <noortvliet@gmail.com>  
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 21:47 
Aan: OW-Uitbreidingtappersheul <uitbreidingtappersheul@oudewater.nl>; Sol, Cora <sol.c@woerden.nl> 
Onderwerp: Re: aan- en afvoerroute Tappersheul 

  

Geachte mevrouw Sol, 

  

Met dank voor uw mail met de melding dat het Eindverslag nu beschikbaar is op de site. 

  

Na het doornemen van dit eindverslag, moet ik helaas concluderen dat er op de door ons gestelde vragen m.b.t. de 
verbindingsweg, de J.J. Vierbergenweg, van Oudewater met de A12 geen antwoord wordt gegeven. 

Er wordt wederom, net als in het tussenverslag, met geen woord over gerept. 

De uitbreiding van bedrijventerrein Tappersheul heeft ook gevolgen voor de bewoners van Papekop die aan deze 
verbindingsweg wonen. 

  

Graag zouden wij dan ook antwoord willen ontvangen op onze vragen in de mail van 17-6-20. 

  

In afwachting van uw reactie. 
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Met vriendelijke groet, 

Fam. J. van Noort 

Papekopperdijk 29 

3464HT Papekop 

  

Op zo 12 jul. 2020 om 19:00 schreef J. van Noort <noortvliet@gmail.com>: 

Geachte mevrouw, meneer,  

  

Met dank voor uw reactie en de verwijzing naar dit tussenverslag.  

Echter in dit tussenverslag wordt helaas met geen woord gerept over onze bovenstaande vraag. 

  

Graag zouden wij ook op onze bovenstaande vraag antwoord van u willen ontvangen. 

  

In afwachting van uw reactie. 

  

Met vriendelijke groet, 

Fam. J. van Noort 

Papekopperdijk 29 

3464HT Papekop 

  

Op do 9 jul. 2020 om 16:12 schreef OW-Uitbreidingtappersheul <uitbreidingtappersheul@oudewater.nl>: 

Geachte mevrouw, heer, 

  

Graag wijzen wij u erop dat op de projectpagina van de gemeente www.oudewater.nl/uitbreidingtappersheul een 
tussenverslag is gepubliceerd dat voor een groot deel vragen beantwoord die zijn gesteld door omwonenden en 
ondernemers. De reactietermijn loopt nog tot 31 juli a.s. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.  

  

Met vriendelijke groet, 
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Werkgroep uitbreiding Tappersheul 

  

Van: J. van Noort <noortvliet@gmail.com>  
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 21:09 
Aan: OW-Uitbreidingtappersheul <uitbreidingtappersheul@oudewater.nl> 
Onderwerp: aan- en afvoerroute Tappersheul 

  

Gemeente Oudewater 

t.a.v. Werkgroep uitbreiding Tappersheul 

Postbus 100 

3420DC Oudewater 

  

Geachte mevrouw, meneer, 

  

Naar aanleiding van het voornemen van de gemeente Oudewater om het bedrijven-terrein Tappersheul te gaan 
uitbreiden willen wij graag uw aandacht vragen voor het volgende. 

Alvorens hiermee te beginnen zouden wij u willen vragen om dan eerst te zorgen voor een goede aan- en 
afvoerverbinding met de A12 naar dit bedrijventerrein. 

  

De huidige verbinding, de Johan J. Vierbergenweg, kan de huidige capaciteit nu al niet aan. De weg is 
bovendien eigenlijk net te smal voor 2 vrachtwagens die elkaar passeren. Met gevolg dat er regelmatig één in de 
berm beland en daar niet of met moeite weer uit kan komen, met alle risico op (ernstige) ongelukken. Ook de 
staat van onderhoud van deze weg is erbarmelijk. Wij zijn al meer dan 3 jaar aan het vragen de weg volledig op te 
knappen. Als aanwonende ervaren wij dagelijks de gevolgen van deze slechte staat. Het vele vrachtverkeer van 
en naar tappersheul veroorzaken al weer jaren veel herrie/geluidsoverlast en trillingen die je in huis goed voelt. 

Zeker op de slaapkamer aan de wegkant. Het is net één groot wasbord waar ze over rijden. 

  

Na een groot onderhoudsproject is nu al een paar keer gebleken dat al na een jaar of 3 er al weer problemen 
ontstaan en  na 5 jaar is de weg al weer aan groot onderhoud toe (en niet alleen een beetje lappen).  

Wat denkt u als het bedrijventerrein uitgebreid gaat worden wat de gevolgen voor deze weg zullen zijn? Het zal 
nog (veel) meer vrachtverkeer gaan betekenen. 

  

Daarom willen wij een dringend beroep op u doen om eerst te zorgen voor een goede en duurzame oplossing 
voor deze verbindingsweg. De gemeente Oudewater is er ook voor het woongenot van haar inwoners in de 
buitengebieden c.q. voor degene die aan deze verbindingsweg wonen. 
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Met vriendelijke groet, 

Fam. J. van Noort 

Papekopperdijk 29 

3464HT Papekop 


