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Cultuurhuis
De gemeenten is eigenaar van het Cultuurhuis. 
De staat van onderhoud (buitenzijde) van het 
gebouw ziet er niet goed uit. Losliggende 
dakleien en afbladderend verf. De witte 
muurverf rondom het gebouw ziet er ook niet 
fraai meer uit. Het pand ziet er wat verwaarloosd
uit. Dat is iets wat we niet moeten willen.
Ik heb gelezen dat onderhoud van het dak staat 
opgenomen voor 2023. Is ook hoogst 
noodzakelijk gezien de losliggende leien. Kan het
college aangeven of, en wanneer de buitenzijde 
van het gebouw weer voldoende 
(schilder)onderhoud krijgt? Het gaat dan om alle 
kozijnen, maar ook om de witte buitenmuren. 
Daarnaast staat nu voor de toegang aan de 
Dorpsstraat een groot ijzeren frame, waarin in 
het verleden een doek was gespannen. Het doek
is verwijderd. Komt er weer een nieuw doek of 
kan het frame verwijderd worden?

P. van Schaik, 
GBW

Het dak wordt begin 2023 deels vervangen. 
In verband met de business case die 
uitgevoerd gaat worden, is verder 
grootschalig onderhoud op pauze gezet. We
houden de staat van het pand in de gaten. 
De toegang aan de Dorpsstraat wordt begin 
2023 hersteld. Hierover zijn we in gesprek 
met het bestuur van het Cultuurhuis.

M. Van de Graaf | G.J. van der Schans/. A. van de 
Bovenkamp

Hoogwaardige tijdelijke flexwoningen
Het komend jaar start in de provincie Utrecht de 
bouw van 1500 hoogwaardige tijdelijke 
flexwoningen. Dat is de uitkomst van de 
Regiodeal Flexwonen. Hieraan nemen 11 
Utrechtse gemeenten deel. Het Rijk heeft 
hiervoor landelijk 18 miljoen euro beschikbaar 
gesteld. Kan het college aangeven waarom de 
gemeente Woudenberg hierbij niet betrokken is?
Dit lijkt toch een gemiste kans voor onze 
gemeente.

P. van Schaik, 
GBW

We hebben in Woudenberg een 
inventarisatie voor flexwoningen gedaan en 
daar is Klein maar Fijn Wonen uitgekomen. 
Hiervoor staat in 2023 de realisatie op de 
planning. Naast Klein maar Fijn Wonen zijn 
er geen andere locaties naar voren 
gekomen die we kunnen inzetten voor 
flexwoningen. Voor de Woonvisie 2023 
bezien we in hoeverre we eventueel 
inzetten op andere innovatieve 
woonvormen de komende jaren.

M. van de Graaf | M. Roskam

Gesprek met vastgoedeigenaar centrum
Tijdens een eerdere rondvraag aan de 
wethouder met betrekking tot het centrumplan 
is er door de wethouder een toezegging gedaan 

B. de Jong, GBW Het gesprek heeft nog niet plaats gevonden.
Wij hebben vorige week woensdag 
geconstateerd dat, door omstandigheden, 
een nieuwe uitnodiging (na de 

H.J. Molenaar | K. Kuperus
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om een vastgoedeigenaar uit te nodigen voor 
een gesprek. Dit naar aanleiding dat er signalen 
waren dat de desbetreffende persoon niet 
welwillend was/is om te werken aan de 
ontwikkelingen met betrekking tot het centrum 
voortkomend uit de Visie op Retail.
De vraag kunt u wellicht raden:
- Heeft dit gespreek reeds plaats 
gevonden? En zo ja, wat was de uitkomst?

raadsvergadering van 20 oktober) helaas 
nog niet bij betrokkene terecht gekomen is. 
Deze zal begin 2023 alsnog uitgaan. Ook de
andere eigenaren van het middengebied 
zullen dan worden uitgenodigd.

Inzameling glas, textiel, etc.
In Woudenberg wordt veel gebouwd en zo zijn er
twee nieuwe wijken ontstaan, het Groene Woud 
en Hoevelaar, die wat verder van het centrum 
afliggen. Het gescheiden afval inzamelen is 
succesvol in Woudenberg en daar mogen wij 
trots op zijn. Om dit nog meer te stimuleren 
moet dit zo makkelijk mogelijk worden gemaakt 
voor onze inwoners. In wijk Hoevelaar is een 
nieuwbouw gestart met een paar winkels en 
daarboven appartementen. Is het mogelijk dat 
daar een glasbak, een textielcontainer, 
inleverpunt batterijen en frituurvet geplaatst kan
worden?
De bewoners van deze wijken wonen ook ver van
de geldautomaten die het dorp rijk is.
Is het mogelijk dat er een ook een geldautomaat 
(Geldmaat) wordt geplaatst in dit gebouw?

S. den Herder, 
GBW

Is het mogelijk dat daar een glasbak, een 
textielcontainer, inleverpunt batterijen en 
frituurvet geplaatst kan worden?
De gemeente moet zorgen dat het 
huishoudelijk afval wordt ingezameld. Dat 
staat in de wet. Elke gemeente mag zelf 
bepalen hoe zij dit doet. Met dit gegeven 
wordt, ook voor de inzameling van afval, 
altijd gezocht naar de meeste logische 
locatie waar mensen vaak en makkelijk 
kunnen komen. Bij de keuze voor een 
geschikte locatie wordt onder andere 
rekening gehouden met overlast (geluid) 
etc. Vaak wordt de keuze gemaakt om op 
het terrein van bijvoorbeeld een supermarkt
een glascontainer te plaatsen.

De afstand vanuit de wijk Hoevelaar en de 
wijk Groenewoude naar de 
textielcontainers, glascontainers en 
detaillisten om frituurvet en batterijen in te 
leveren, wijkt niet af van gemiddelde 
afstanden binnen andere delen in het dorp. 
Met de verdere uitbreiding van Hoevelaar 
de komende acht jaar, houden we de 
behoefte voor uitbreiding van deze 
voorzieningen voor inzameling diverse 
afvalstromen in de gaten (o.b.v. capaciteit/ 
gebruikcijfers).

D. de Kruif | S. Dijkshoorn
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Textielcontainers
Woudenberg kent op dit moment 4 locaties 
waar textiel ingeleverd kan worden. Deze 
locaties:
• Het Schilt 1
• Dorpstraat 1
• Parallelweg 1
• Bosrand 19
Op dit moment krijgen wij geen signalen dat
het aantal locaties waar textiel aangeboden 
wordt, te beperkt is. Maar met het oog op 
de uitbreiding van Woudenberg en de 
relatief beperkte aanbiedmogelijkheden van
textiel, zullen we in 2023 nader 
onderzoeken of er aanleiding is de 
aanbiedmogelijkheden van textiel verder uit
te breiden.

Glascontainers
De dichtstbijzijnde glascontainers bij de wijk
Hoevelaar is op ca 1 km afstand te vinden 
bij de Hoogvliet (supermarkt).
Voor omgeving Groenewoude bevindt zich, 
op ca 1 km afstand, een glasbak op de 
kruizing Nico Bergsteinweg / Ekris. Dit wijkt 
niet af van gemiddelde afstanden tot 
glascontainers vanuit andere delen in het 
dorp.

Batterijen en frituurvet
Batterijen en frituurvet worden bij het 
ontdoen hiervan als klein chemisch afval 
aangemerkt (KCA). Op de inzamelkalender 
staat vermeld waar kca ingeleverd kan 
worden:
KLEIN CHEMISCH AFVAL (KCA) Klein 
chemisch afval, zoals schoonmaakmiddelen,
batterijen en verf, kunt u gratis inleveren bij
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de milieustraat in Woudenberg of op 
onderstaande locaties: • Apotheek 
(gebruikte injectienaalden en medicijnen) • 
Hoogvliet (batterijen, spaarlampen, tl-
buizen) • Drogisterij & Parfumerie 
Woudenberg (batterijen) • Welkoop 
(batterijen)

Is het mogelijk dat er een ook een 
geldautomaat (Geldmaat) wordt geplaatst in
dit gebouw?
Met de landelijke invoering van Geldmaat 
(i.p.v. alle losse buiten automaten van de 
verschillende banken) bepaalt Geldmaat 
aan de hand van de behoefte (aantal 
transacties de verdeling van Geldmaat 
locaties in Nederland) waar geldautomaten 
worden geplaatst. Geldautomatien moeten 
(tenzij bij uitzondering vanuit een 
bestaande situatie) vanuit 
veiligheidsoogpunt niet in of nabij panden 
met woningen. Het is dan ook niet te 
verwachten dat Geldmaat deze locatie zal 
aanwijzen. Daarnaast is ons beleid er op 
gericht zoveel mogelijk voorzieningen te 
concentreren in het centrum, om bezoeken 
aan andere winkels te stimuleren. De 
winkels als aangeduid in de vraag, betreffen
private ontwikkelingen. We kunnen daar als 
gemeente daarom niets afdwingen. Het is 
daarnaast aan winkels om wel/niet een 
losse pinautomaat in de winkel te plaatsen.


