
Woerden, 31 januari 2017 

Onderwerp 
Bezwaar tegen plannen voor woningbouw aan de Van Kempensingel. vereniging 

voor veldbiologie 

Geacht College en Raad van de gemeente Woerden, 

De Van Kempensingel is één van de negen locaties die wordt onderzocht op haalbaarheid en 
geschiktheid voor versnelde bouw van sociale huurwoningen. 

De KNNV - vereniging voor veldbiologie - vindt dat er géén versnelde sociale woningbouw kan 
plaatsvinden op deze locatie omdat dat tegen de eerdere gemaakte afspraak ingaat. 

Projectgroep Centrumgebied Landgoed Bredius is, conform afspraak met de gemeente, bezig om 
invulling te geven aan het centrumgebied rond de hofstede Batestein, NME centrum InBredius en 
Dierenweide Kukele-boe. De bedoelde kavels aan de Van Kempensingel maken deel uit van het 
project. In de twee modellen die zijn gemaakt en momenteel verder worden uitgewerkt en 
doorgerekend zijn de kavels ingevuld voor functies in het centrumgebied. Versnelde woningbouw 
gaat dwars door deze procedure en schuift deze modellen van tafel. De PJG, waaraan o.a. 9 
vrijwilligersorganisaties deelnemen, heeft dan haar werk totaal voor niets gedaan. 

Volgens afspraak met het college en de raad moet in het proces van de projectgroep helderheid 
komen over wel of niet en hoeveel woningbouw aan de Van Kempensingel (0, 1, 2, of 3 woningen) en, 
indien er wordt gebouwd, op welke manier. Op basis van het totaalplaatje voor het projectgebied 
wordt hierover door de Raad een beslissing genomen. Het totaalplaatje kan naar verwachting worden 
gepresenteerd rond de zomer 2017. 
Het voorstel voor versnelde bouw aan de Van Kempensingel schuift deze afspraak eenzijdig terzijde. 
Het moet de gemeente duidelijk zijn dat wij zo niet met elkaar om willen gaan. 

Het maakt exploitatie van de boerderij moeilijker, zo niet onmogelijk, de boerderij wordt verstopt 
achter woningen en vanaf het terras kijk je uit op de achterkant van huizen in plaats van over de Van 
Kempensingel. De gewenste mooie entree naar park en boerderij wordt daarmee teniet gedaan. 

Wij vragen u 
De plannen voor woningbouw op deze locatie op te schorten en het voorstel van de Projectgroep 
Centrumgebied af te wachten zoals eerder met de projectgroep is afgesproken. Hieruit moet blijken 
of er woningbouw kan komen en op wat voor een manier. 

De KKNV is niet tegen sociale woningbouw maar wel tegen de plannen voor versnelde woningbouw 
op deze locatie. 

Nb.: Volgens ons is woningbouw op deze plaats slechts een druppel op de gloeiende plaat: 6-9 
woningen draagt vrijwel niets bij aan de opdracht van 180 sociale woningen. 
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