
Geachte burgemeester, beste Danny 
 
Gisteren heeft een verwoestende brand plaats gevonden op de Ruige Weide 25. Een enorme brand 
die ervoor zorgde dat de woonboerderij geheel verloren is gegaan. 
Gezien de berichtgeving omtrent deze brand zouden wij de volgende vragen willen voorleggen. 

1. In hoeverre was het bij de hulpdiensten, die de bewuste avond zijn uitgerukt,  bekend dat de 
Ruige Weide aan de Oudewaterse kant was afgesloten voor het verkeer? 

2. Is het waar dat door de slechte bereikbaarheid de hulpdiensten elkaar klem reden? 
3. In hoeverre heeft de afsluiting van de Ruige Weide gezorgd voor vertraging van de 

hulpdiensten? 
4. Wat was de aanrijtijd van de hulpdiensten en bleven deze binnen de norm? 
5. Eerder heeft een bewoner van de Ruige Weide, vragen gesteld over de bereikbaarheid van 

de Ruige Weide door de afsluiting, hem werd toen verzekerd dat alles goed geregeld was, in 
hoeverre gaat deze stelling nu nog op? 

6. Op welke wijze tijdens de voorbereidingen van de werkzaamheden bij Tappersheul is het 
veiligheidsaspect “bereikbaarheid hulpdiensten”  meegenomen in het contract met de 
aannemer. Met andere woorden: zijn er andere opties overwogen om de bereikbaarheid 
voor hulpdiensten vanaf Tappersheul wel te waarborgen, en zo ja, waarom is daar geen 
gevolg aan gegeven? 

7. Refererend aan vraag 6 willen wij de kanttekening maken dat in het antwoord aan de 
inwoner is medegedeeld dat de brandweer Driebruggen stand by zou staan. In hoeverre is 
deze brandweer betrokken geweest bij de bluswerkzaamheden? 

8. In vervolg op zijn eerdere brief heeft de inwoner op 24 februari 2021 wederom vragen 
gesteld, hierop is nog steeds niet geantwoord. Waarom nog niet? In het forum ruimte heeft 
de CDA fractie daar al vragen over gesteld en toen werd er geantwoord dat deze brief 
aangekomen was bij de griffie Woerden en daarom later (een paar maanden zelfs) naar de 
griffie Oudewater is gestuurd. Vreemd want deze brief was ook c.c. de burgemeester van 
Oudewater en het bestuurssecretariaat van de gemeente Oudewater verstuurd. 

9. Waarom komt de gemeente Oudewater niet met een persbericht/verklaring over de brand 
naar buiten? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de CDA-fractie Oudewater, 
JanWouter van Wijngaarden. 
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