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Geachte leden van de gemeenteraad Woerden, 

Eind 2015 spraken wij met wethouder mevrouw Koster over Het Ouden Huis. Zij daagde ons uit om aan 

te tonen of er in Woerden voldoende draagvlak is voor Het Ouden Huis. In maart 2016 organiseerden 

wij drie koffie-ochtenden om ons initiatief bekend te maken. Dat leidde tot 225 inschrijvingen voor een 

woning in Het Ouden Huis. Daarmee was het draagvlak ruimschoots aangetoond. 

Samen met de gemeente en de betrokken corporatie hebben wij sinds de zomer van 2016 drie 

mogelijke locaties onderzocht: Jan Steenstraat, Snellerpoort en de voormalige Minkema/RSG. 

Locatie voormalige Minkema/RSG viel af om betaalbare huurwoningen te realiseren, omdat de 

gemeente besloot deze lokatie op de markt te zetten. Voor de locatie Snellerpoort zijn de plannen op 

het gebied van ruimtelijke ordening nog onvoldoende uitgewerkt, waardoor deze locatie veel tijd gaat 

vragen. Aan de Jan Steenstraat wilde de gemeente graag koopwoningen.  

Dat noopte ons eind vorig jaar ons te beraden op de vraag: hoe kunnen we de ouderen die zich hebben 

ingeschreven op korte termijn perspectief bieden? 

Kort daarop kwam de gemeente met een voorstel versneld 180 sociale huurwoningen te willen bouwen 

voor eind 2017. Bij de daarbij genoemde locaties stonden ook de locaties Snellerpoort en Jan 

Steenstraat die wij eerder met de gemeente bespraken. Reden voor ons om tijdens de 

commissievergadering middelen d.d. 17 januari 2017 in te spreken. De wethouder zegde toe om in het 

raadsvoorstel stil te staan bij een mogelijke locatie voor Het Ouden Huis. Naar aanleiding van de 

informatieavonden voor omwonenden die wij bijwoonden, stuurden wij het college van B&W een brief 
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d.d. 13 februari 2017 met het concrete verzoek om de locatie Jan Steenstraat aan te wijzen voor 

Het Ouden Huis. We hebben ingezet op de Jan Steenstraat omdat is gebleken dat de Snellerpoort 

vanwege verdiept parkeren, geluid en veiligheid niet haalbaar lijkt binnen de investeringsparameters 

van GroenWest.  

Donderdag 23 februari 2017 ontvingen wij, omdat wij aanwezig waren bij de bewonersavonden Jan 

Steenstraat en Snellerpoort, van gemeentelijk projectleider de Boer een persbericht over het 

locatieonderzoek ‘versnelling sociale woningbouw’. 

Tot onze schrik blijkt echter uit het raadsvoorstel d.d 21 februari 2017 met bijgevoegde rapport dat de 

Jan Steenstraat voor Het Ouden Huis niet aan de orde is. Voor zover wij kunnen overzien is er geen 

vierde locatie te vinden in de stad Woerden. Dit betekent dat de vestiging van Het Ouden Huis in 

Woerden op de lange baan wordt geschoven en er geen perspectief meer is voor de ouderen die zich 

hebben ingeschreven. 

Deze situatie is voor ons niet uit te leggen aan onze achterban: de ouderen die zich inschreven, hun 

mantelzorgers en de zorgdragers die klaar staan om te beginnen. Wij zien ons genoodzaakt in de bres 

te springen voor al deze mensen. Onderstaand geven wij ter overweging een kort resume van de 

gebeurtenissen afgelopen jaar met enkele daar aan gerelateerde vragen.  

1. Wij hebben afgelopen jaar drie locaties met de gemeente verkend waarvan er nu niet één meer 

over is. Heeft de gemeente een andere locatie waar Het Ouden Huis te realiseren is met de 

gebruikelijke ontwikkelvoorwaarden van sociale huurwoningen? 

2. Als er een alternatieve locatie is voor Het Ouden Huis welke is dat dan en is deze op korte 

termijn beschikbaar voor de bouw van sociale huurwoningen? 

3. Als er geen alternatieve locatie is dan is onze vraag: heeft de gemeente zich bij de afwegingen 

die werden gemaakt ten tijde van het onderzoek voor de versnelling bouw sociale 

huurwoningen gerealiseerd dat, bij het afvallen van de Jan Steenstraat, er binnen Woerden op 

korte termijn geen locaties meer over zijn voor Het Ouden Huis? 

4. Realiseert de gemeente zich dat met het afvallen van de Jan Steenstraat het perspectief voor 

225 huishoudens (ruim 350 Woerdenaren) wordt weggenomen? 
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5. Is de gemeenteraad bereid om tot een heroverweging te komen voor de invulling van de Jan 

Steenstraat en deze alsnog aan te wijzen voor Het Ouden Huis? 

Met het aantonen van de belangstelling voor Het Ouden Huis is, hebben wij vele ouderen in Woerden 

een nieuw perspectief geboden. Een perspectief waar een hele grote behoefte aan heeft. 

Het Ouden Huis staat samen met de zorgdragers klaar voor deze mensen. Gelet op de doelgroep lage 

inkomens vanaf AOW tot circa € 35.000 hebben wij de gemeente nu nodig voor een locatie. Wij roepen 

de gemeenteraad daarom op hiertoe een daad te stellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Karel van Berk en Leonard Smit 


