
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 

20R.00374 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 7 april 2020 

Portefeuillehouder(s) : wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

Contactpersoon : C.B. Bos 

Tel.nr. : 8279 

E-mailadres : bos.c@woerden.nl 
 

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

over Papenhoef 

Beantwoording van de vragen: 

Aanleiding  
Ons bereiken klachten van omwonenden over het bouwproject aan het Papenhoef. Het gaat om de 
inrichting en afwerking van het bouwterrein, het kappen en rooien van (alle) bomen, het gebruik en afsluiten 
van de openbare toegangsweg, de aanleg van een fiets-/wandelpad tussen de Zwier Regelinkstraat/Johan 
Vierbergenweg naar de theekoepel, het aanbrengen van beschoeiingen langs de openbare toegangsweg 
en de communicatie tussen omwonenden en de initiatiefnemer en de gemeente.  
 

Vragen:  
Zijn alle hiervoor vermelde zaken vergund?  
1.In principe zijn alle bovenstaande zaken vergund met uitzondering van de esdoorn die zonder 
toestemming gekapt is. Dit wordt aangemerkt als economisch delict en daar is  de ontwikkelaar schriftelijk 
van op de hoogte gesteld. Hiervoor krijgt de ontwikkelaar een herplantplicht opgelegd. 
Daarnaast moet er door de ontwikkelaar nog een inritvergunning worden aangevraagd. 
 

2. Zo ja, worden ze uitgevoerd conform de verleende vergunning(en)?  
Ja de werkzaamheden worden volgens verleende vergunning uitgevoerd en dit wordt gewaarborgd door de 
gemeentelijke toezichthouder 
 

3. Zo niet, waarom niet en hoe is/wordt gehandhaafd?   
Zie vragen 1 en 2 

 

4. Hoe is de communicatie met de omwonenden georganiseerd? (taakverdeling, bewaking)  
 Vanuit de omgevingsvergunning is geregeld dat de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor de communicatie 
met omwonenden. De klachten van omwonenden zijn bekend en inmiddels zijn we in gesprek met de 
bewoners. 

 

Bijlagen: 
De ingekomen brief met corsanummer:  
brief Art 32 vragen De Wakkere Geelbuik Papenhoef 

 

 De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     

 ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 


