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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door Mw. T. van Soest-Vernooij van de fractie van het C D A over "woningbouw
Harmeien locatie Fontein".

Beantwoording van de v r a g e n :
N.B. Wat nu C P O Amaliahof heet is de voormalige locatie van de Fontein.
1.

In welk stadium bevindt de ontwikkeling van locatie 'De Fontein' zich. Op welk moment is de
gemeenteraad aan zet om eventueel een bestemmingsplan te wijzigen?
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In hoeverre is het college van mening dat de realisatie van 7 woningen (in een hogere prijsklasse)
past bij de voor Harmeien vastgestelde woonvisie, waarin duidelijk staat aangegeven dat er
behoefte is aan betaalbare/goedkope woningen voor starters en senioren?
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In hoeverre kan het college meegaan met de suggestie van Stichting De Groene Buffer om op de
genoemde locatie niet 7, maar een groter aantal woningen/appartementen te (laten) realiseren.
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Aan het College
Aan de Raad
Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van het CDA inzake woningbouw Harmelen locatie “Fontein”.
Conform RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 22 maart 2017.
Met vriendelijke groet,
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
aanwezig: ma, di, wo, do

Artikel 40 vragen
Woning ouw Har ele lo atie Fo tei
Het CDA heeft kennis genomen van het voornemen van de gemeente om in Harmelen op de
voormalige locatie van Basisschool de Fontein 7 woningen te realiseren. Het zou hier een CPO
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) betreffen. Op de bewonersavond in Harmelen waar
gesproken werd over de opvang en huisvesting van statushouders is dit onderwerp aan de orde
geweest. Het CDA benieuwd naar de stand van zaken rondom het genoemde project en heeft om die
reden de volgende vragen:
1. In welk stadium bevindt de ontwikkeli g a locatie De Fo tei zich. Op elk o e t is de
gemeenteraad aan zet om eventueel een bestemmingsplan te wijzigen?
2. In hoeverre is het college van mening dat de realisatie van 7 woningen (in een hogere
prijsklasse) past bij de voor Harmelen vastgestelde woonvisie, waarin duidelijk staat
aangegeven dat er behoefte is aan betaalbare/goedkope woningen voor starters en
senioren?
3. In hoeverre kan het college meegaan met de suggestie van Stichting De Groene Buffer om op
de genoemde locatie niet 7, maar een groter aantal woningen/appartementen te (laten)
realiseren.

Namens de CDA Fractie:
Toos van Soest- Vernooij

