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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 

19R.00378 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 7 mei 2019 

Portefeuillehouder(s) : wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Beheer openbare ruimte 

Contactpersoon : R. van der Marel 

Tel.nr. : 8328 

E-mailadres : marel.r@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Wim Knol 
van de Fractie van De Wakkere Geelbuik 

over het definitief ontwerp van de Wilhelmina van Pruisenbrug 

 

Beantwoording van de vragen: 

Aanleiding: Op woensdag 24 april heeft het college in De Boezem in Hekendorp het definitieve ontwerp van 
de nieuwe Wilhelmina van Pruisenbrug gepresenteerd. 
 

1. Vraag: Waarom zijn de dorpsbewoners niet betrokken bij het ontwerp van de brug? 

Antwoord: Als vertegenwoordiger van de bewoners hebben wij het Dorpsplatform Hekendorp betrokken 
bij het ontwerp, net als de direct omwonenden van de brug en de directie van de 
Goejanverwelleschool. Hun inbreng hebben wij als zeer waardevol ervaren en die heeft onder andere 
invloed gehad op beeldbepalende elementen van de brug, geluids- en lichtsignalen en ontmoediging 
motorverkeer. Het ontwerp dat na inbreng van het Dorpsplatform Hekendorp, de direct omwonenden en 
schooldirectie tot stand is gekomen, hebben wij – overeenkomstig de toezegging aan de gemeenteraad 
– woensdag 24 april 2019 in De Boezem gedeeld met de inwoners. Die toonden zich zeer tevreden met 
het uiteindelijke ontwerp. 
 

2. Vraag: Is het college bereid dit alsnog te doen, nu de bouwwerkzaamheden pas na het vaarseizoen 
starten? 

Antwoord: Daar zien wij geen aanleiding toe, omdat wij - gelet op de consultatie van het Dorpsplatform 
Hekendorp, de schooldirectie en de direct omwonenden – van mening zijn dat de inwoners in ruime 
mate hun inbreng hebben gehad. 
 

3. Vraag: Is en zo ja hoe is de gemeente Krimpenerwaard als eigenaar van de zuidoever van de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel betrokken bij de plannen voor de nieuwe brug? 

Antwoord: Met de gemeente Krimpenerwaard hebben wij formele afspraken (o.a. vastgelegd in de 
wegenlegger) over de functie en het beheer (door Oudewater) van de Wilhelmina van Pruisenbrug en 
directe omgeving. De vervanging van de brug verandert hier niets aan. Uiteraard hebben wij - op 
ambtelijk niveau – met de gemeente Krimpenerwaard vooroverleg gehad over de voorgenomen 
vervanging. Zij  zien hierin vooralsnog geen bezwaar en zien de definitieve vergunningsaanvraag met 
vertrouwen tegemoet. 
 

4. Vraag: Is het college bereid om in samenwerking met de dorpsbewoners een herinrichtingsplan op te 
stellen voor de directe omgeving van de brug, waarin betrokken: ontsluiting dorp, parkeren, toeristisch 
overstappunt (TOP) (fietsen, wandelen, varen)? 

Antwoord: Zoals reeds eerder in de raad is gezegd, betreft dit voorstel uitsluitend het vervangen van de 
brug en optimaliseren van de directe toegangswegen. 
 

Ter kennisname: Het Dorpsplatform Hekendorp werkt aan het opstellen van een zogenaamde 
dorpsvisie. Als basis voor die visie gebruikt het Dorpsplatform Hekendorp de uitkomsten van een 
enquête onder de bewoners. Jongeren tot 24 jaar hebben een aparte enquête ontvangen. De enquête 
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bevat vragen over verkeer, vervoer, bereikbaarheid, wonen, maatschappelijke voorzieningen, 
economie, leefbaarheid, veiligheid en uiteraard recreatie. Al deze aspecten komen terug in de op te 
stellen dorpsvisie die te zijner tijd uitgebreid aan de orde komt in de gemeenteraad.   

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 19.009836 

 

 

<SET:ONDVLG;tempel_w;0> 

De secretaris,      De burgemeester, 

     

ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 

 

 



Art. 32 vragen De Wakkere Geelbuik Wilhelmina van Pruisenbrug 

Aanleiding 

Op woensdag 24 april heeft het college in De Boezem in Hekendorp het definitieve ontwerp van de 

nieuwe Wilhelmina van Pruisenbrug gepresenteerd. 

1. Waarom zijn de dorpsbewoners niet betrokken bij het ontwerp van de brug? 

2. Is het college bereid dit alsnog te doen, nu de bouwwerkzaamheden pas na het vaarseizoen 

starten? 

3. Is en zo ja hoe is de gemeente Krimpenerwaard als eigenaar van de zuidoever van de 

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel betrokken bij de plannen voor de nieuwe brug? 

4. Is het college bereid om in samenwerking met de dorpsbewoners een herinrichtingsplan op te 

stellen voor de directe omgeving van de brug, waarin betrokken: ontsluiting dorp, parkeren, 

toeristisch overstappunt (TOP) (fietsen, wandelen, varen)? 

Ik zie uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Wim Knol 

De Wakkere Geelbuik 

(woensdag 24 april 2019) 


