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Sinds 2018 werkt de gemeente Woerden aan herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en 
de juiste locatiekeus om schuifruimte te realiseren. De regio Utrecht West is een van de snelst 
groeiende regio’s. Meer dan de helft van de Woerdense banen is gevestigd op bedrijventerreinen. Die 
terreinen zijn vol en veel bedrijven zitten niet op de juiste plaats. Om de bedrijventerreinen op te 
knappen is doorstroming nodig. En daarvoor is schuifruimte nodig want de gemeente beschikt niet 
over grond. Al in de provinciale structuurvisie uit 2012 werd dat voorzien. Maar de ligging in het 
Groene Hart maakt een locatiekeus niet makkelijk.  
 
Met een uitgebreid participatietraject is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar verschillende 
locaties. Met een thematocht willen wij graag met u langs drie locaties fietsen om ter plaatse onze 
bevindingen te delen. Hoe kom je tot de juiste keus? Welk beoordelingscriterium moet de doorslag 
geven? Welke dilemma’s spelen er? Wij zijn benieuwd naar uw mening en uiteraard delen onze 
wethouders ook hun voorlopige keus.  
Dat doen we op de fiets, we ontmoeten elkaar in de raadszaal van het gemeentehuis voor een 
welkom en een speedseminar met deskundigen voor de nodige achtergrond. We fietsen dan langs 
drie locaties. Om 12.00 uur zijn we rond.  
 
Doet u mee? Wij denken aan maximaal 15 deelnemers en houden de thematocht buiten met een 
ontvangst in een grote ruimte zodat uw bezoek veilig kan plaatsvinden.  
 
 
 
 
 
 



Programma 
10.00 uur  Opening 

Welkom door Arjan Noorthoek, wethouder Economische Zaken en 
Tymon de Weger, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Woerden 
 

10.05 uur Speedseminar schuifruimte, korte voordracht (2 minuten) + vragen  
  Arjan Noorthoek, wethouder Economische Zaken 
   Waarom hebben we schuifruimte nodig? 

Tymon de Weger, wethouder Ruimtelijke Ordening 
 Strategische keuzes van Woerden bij woningbouw en bedrijventerreinen.   
Sander van Schijndel, investeringsmanager OMU(Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht) 
 Uitdagingen en noodzaak bestaande terreinen op te knappen. 
Paul Bleumink, directeur Buck Consultants International  
 De groeiverwachting op lange termijn en de huidige omstandigheden. 
Pieter Palm, programmamanager bedrijventerreinen gemeente Woerden 
 De dilemma’s die spelen bij de locatiekeus en het participatietraject. 
 

10.35 uur Einde speedseminar 
 
10.40 uur Op de fiets! 
  Buiten staan elektrische fietsen klaar voor een rondrit langs drie onderzoekslocaties.  
  10.50 Bezoek Cattenbroek (10 minuten) 
  11.15 Bezoek Burgemeester van Zwietenweg (10 minuten) 
  11.35 Bezoek Parallelweg West (10 minuten) 
  11.55 aankomst gemeentehuis 
 
12.00 uur  Afsluiting buiten bij het gemeentehuis 
 
 
Organisatie 
De themabijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Woerden en begint op het 
gemeentehuis aan de Blekerijlaan 14 in Woerden. Er is voldoende parkeergelegenheid. De 
parkeerplaatsen en de entree van het gemeentehuis liggen aan de kant van De Bleek. De ontvangst is 
in de raadszaal op de begane grond bij de ingang. Buiten staan de elektrische fietsen klaar.  
 
Datum en tijdstip 
Datum: zaterdagochtend 31 oktober 2020 
Aanvang: 10.00 uur, einde: 12.00 uur.  
Locatie: gemeentehuis, Blekerijlaan 14 in Woerden 
 
Aanmelding en informatie 
Aanmelding van uw aanwezigheid bij de themafietstocht kan bij mevrouw Cora Sol, projectsecretaris, 
sol.c@woerden.nl. Mocht u met uw eigen fiets komen, wilt u dat dan vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Arjan Noorthoek 
Wethouder economische zaken  
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