
Commissievergadering 01-07-2015 
 
Betreft:  bestemming locatie fonteinschool Willem Alexanderlaan Harmelen 
 
Ik ben Toon Bartels, inwoner van Harmelen en dat wil ik graag blijven. Ook in de volgende 
levensfase, als senior.  
Ik ben zo niet de enige die dat wil, er zijn er  veel meer in ons dorp. Maar de mogelijkheden 
om te blijven wonen als senior in Harmelen blijken heel beperkt te zijn. Daarom wil ik pleiten 
voor de spoedige bouw van senioren woningen, grondgebonden. 
 
De woonvisie geeft aandacht aan woningen voor senioren in Harmelen. Nee, aan het tekort 
daaraan. De visie is daar duidelijk over.  
Waar de visie m.i. in tekort schiet is over de aanpak om iets aan dit tekort te doen. Er is door 
meerdere inwoners over dit tekort gereageerd n.a.v. de visie. Deze inwoners blijken ook 
gehoord door de gemeentelijke instanties. Getuige de reacties in de Reactie-nota. Dit geldt 
ook voor onze brief van 28 mei 2015, waarin specifieke ideeën werden aangereikt over de 
locatie De Fontein (Zuid) 
Dat verheugt mij. 
 
Waarom dan toch deze inspraak? 
 
Mijn vreugde wordt direct weer getemperd bij het lezen van: We nemen uw idee mee in de 
strategisch woningbouwplanning. (op blz. 18 van Uw reactie-nota) 
Ik vrees dat er zo vooralsnog alleen maar papierwerk wordt geproduceerd, terwijl: 

 De behoefte aan woningen voor senioren in Harmelen erkend wordt 

 De locatie De Fontein (Zuid) begin volgend jaar beschikbaar komt 

 Er voorlopig geen zicht is op andere geschikte locaties 

 Invulling van dit terrein met seniorenwoningen past in deze omgeving 
 
 
Concrete vragen aan u: 

1. Waarom dan dit project niet opnemen in het beleid en procedures in gang zetten 
om tot realisatie te komen? Daarvoor wil ik vanavond graag pleiten. Mocht het 
kinderdagverblijf op deze locatie nog langer nodig blijven, dan hoef je niet te 

wachten maar kan je het plan  in fasen uitvoeren? Ik zie dat eerder als een kans, 
dan als een belemmering. 

2. Graag vraag ik tenslotte nog uw aandacht voor de optie de bouw uit te voeren in 
collectief opdrachtgeverschap. In Snel en Polanen zijn daar geslaagde voorbeelden 
van. 
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