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Woningbouwbeleid aan de WA-laan in Harmelen.   --- z.o.z. ---- 
Wederom Dank voor de gelegenheid om in te spreken. Op 13 april sprak ik hier ook over in 
namens TTG en DGB. De huidige plannen aan de WA-laan; 

o 7 bungalows op de vml. Fontein- locatie- CPO 
o 9 patiowoningen op de vml. Zwembadlocatie- Kwakkenbos  

die kloppen niet. Ik begrijp dat de wethouder geen handtekening zet, als de Raad tegen is. Het 
principiële punt is hier: huizen of een woongebouw met appartementen; en niet een hogere of 
lagere dichtheid (wo/ha). Eens verkeerd gebouwd is eigenlijk eeuwig verkeerd gebouwd! 
 
Na 13 april vulde de gemeente haar website over het woningbouwbeleid in Harmelen; stond de 
wethouder met zijn verhaal in de krant; ontvingen wij breedsprakige, wat gekunstelde en niet 
concrete antwoorden; èn er was een Dorpsplatform bijeenkomst (15/5). Vooral bij die bijeenkomst 
is ons gebleken dat de politieke inzet inmiddels hoog is. Het gaat over stemmen van kiezers. 
 
Wat de gemeente nu naar buiten brengt, kunnen wij niet (direct) terugvinden in de Woonvisie. Er is 
sprake van een onjuiste voorstelling van zaken. Wat wij zeggen over de Woonvisie staat 
(inhoudelijk) letterlijk op blz. 5, 6 en 8. U zult over die discrepantie ontvangen via de griffier het 
document ‘Zoek de Verschillen’; en uiteraard ook deze ‘Inspreek-tekst’. 
------ 
Uit de Woonvisie, zoals door u goedgekeurd, halen we: 

o zorgvuldig omgaan met de grond die je hebt 
o een fors tekort in Harmelen aan woningen in de prijsklasse tot € 225.000,- 

Als je dat samenbrengt dan bouw je een woongebouw. Op blz. 8 van de Woonvisie is dat tekort is 
te vinden; een harder bewijs voor wat je moet bouwen is er niet! Bewonersavonden e.d. zijn goed, 
maar leveren geen hard bewijs op wat u als Raad moet goedkeuren.  
-- 
Dat woongebouw is inmiddels aan de ‘wandel’ gegaan: van de WA-laan naar de Hof van Harmelen; 
het duikt nu ook op aan de Mauritshof; of toch weer terug naar de Gemeentehuis locatie. Zo’n plan 
is in 2002 ook al een keer vastgelopen. Waar moet het nu weer heen? 
 
Het rapport Hart voor Harmelen zegt het past uitstekend aan de WA-laan. 
De wethouder zegt in de krant dat daar alleen laagbouw past; het rapport adviseert juist laagbouw; 
3-laags: begane grondgebonden, 1e en 2e verdieping; 5-laags en meer is pas hoogbouw. En uw 
stedenbouwkundige zegt het is ‘lastig’. Het kan dus wel! 
Maak het stedenbouwkundig verantwoord en werk het vooral ook architectonisch goed uit!! 
 
Bedenk ook dat er meer aspecten zijn dan het stedenbouwkundige (zie de Woonvisie): 

o Betaalbare en geschikte woningen voor de eigen inwoners 
o Bouwen voor de eigen behoefte (aantallen/soorten) 
o Extra zorgvuldig omgegaan met de nieuwbouwmogelijkheden die er nog zijn 
o En dus vooral het tekort in de prijsklasse tot € 225.000,- oplossen; woningen bouwen 

Sterker nog die aspecten moet je zwaarder meewegen dan het stedenbouwkundige aspect. 
 
Claims 
Ik herhaal dat als er al claims volgen; ze houden geen stand. Pas aan het eind van de procedure weet 
je of je mag bouwen. Kwakkenbos en CPO behoren dat ook te weten. Vraag het een jurist; die zal 
zeggen: het risico bestaat. Koop dat minimale risico dan af. Overigens is angst een slechte 
raadgever.       --- z.o.z. ---- 
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De CPO 
Ook wanneer de CPO deugt, dan nog verdient ze uw steun niet. Volgens ons deugt de CPO niet, 
omdat ze niet-compleet is (hoeveel zekere opdrachtgevers zijn er?); niet-stabiel is; en geen belasting 
betaalt. De CPO is feitelijke een onderneming; dan behoor je loonbelasting en winstbelasting te 
betalen.  
 
Wij zijn niet tegen de CPO-mensen; wij vinden alleen dat de gemeente geen steun moet geven aan 
hun plan (7 bungalows *).  *) Zie perspublicatie 8 januari 2016. 
 
Het Kinderdagverblijf Kind & Co 
Het is natuurlijk mooi wanneer de locatie van het Kinderdagverblijf ook beschikbaar komt. Bied  de 
eigenaar een serieus alternatief. Maar het kan ook zonder die locatie. De ontwikkeling is dan wel 
lastiger. Ook voor het Kinderdagverblijf zelf; links en rechts een woongebouw! 
 
De Woonvisie 
Uit de Woonvisie volgt dus: bouw een woongebouw(en): 

o Betaalbare en geschikte woningen voor alle eigen inwoners van ons dorp (blz. 5) 
o Bouwen voor de eigen behoefte (blz. 5) (migratiesaldo NUL) 
o In een dorp van beperkte omvang moet extra zorgvuldig omgegaan worden met de 

nieuwbouwmogelijkheden (lees bouwlocaties) die er nog zijn (blz. 5) 
o Uit het overzicht woningbestand/-voorraad (blz. 8) blijkt dat Harmelen fors achterloopt 

(lees een tekort heeft) in de prijsklasse woningen tot € 225.000,- 
o ‘Het gaat om het toevoegen van woningen waar nu een tekort aan is. Dit is nog meer van 

belang bij een klein dorp als Harmelen’ (blz. 6, één na onderste alinea). 
 
Rapport Hart voor Harmelen (augustus 2016) 
Wanneer er zoveel commotie is en de meningen alle kanten uitschieten, is het goed een 
buitenstander om zijn mening te vragen. Het rapport Hart voor Harmelen is gemaakt door 3 
inmiddels afgestuurde ir.-’s onder supervisie van ir. drs. Eireen Schreurs. Wanneer u twijfelt aan hun 
vakmanschap en/of onafhankelijkheid, krijg ik daar graag vragen over. 
-- 
Ik ga afronden. 
Wij vinden het klip en klaar. Stop met iets wat niet klopt; dat is altijd goed. De problemen die dat 
geeft, die los je op met respect voor de positie van die andere partijen: de CPO en Kwakkenbos. 
Kind & Co bied je een serieus alternatief. Voordeel is dat het allemaal partijen zijn, die een binding 
hebben met Harmelen!.  
--- 
Tot slot. Waarom vinden wij het zo belangrijk? Als je nu verkeerd start aan de WA-laan, beschadig 
je uiteindelijk dit dorp. Je eindigt in polder HAANWIJK! In een dorp dat juist een Groene Buffer 
moet zijn naar stad Utrecht. 
 
Nogmaals. Stop met wat niet klopt. Geef snel een opdracht om een onderzoek te doen naar wat 
mogelijk is aan de WA-laan. Start de bouw aan de WA-laan in de zomer van 2018. 
---- 
Uw vragen beantwoord ik graag.  
 
Henk Brandenburg, Voorzitter Belangenvereniging TTG, mede namens De Groene Buffer. 
 
Woerden, 18 mei 2017 


