
Inspreektijd vergadering commissie ruimte 18 mei 2017

Betreft: woningbouwplan op terrein De Fontein in Harmelen.

Dames en heren commissieleden,

Mijn naam is Ton de Wekker. 
Ik ben hier in mijn hoedanigheid als voorzitter van de vereniging CPO Amaliahof. CPO staat 
voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, oftewel bouwen in eigen beheer. Deze vorm 
van bouwen wordt meer en meer gestimuleerd door de overheid. Niet alleen de gemeente 
Woerden is hier een voorstander van, ook de provincie Utrecht heeft een aanjaagteam voor 
CPO en Vernieuwend Opdrachtgeverschap.

Net als U horen wij in bijeenkomsten en lezen wij in de pers allerlei informatie over onze 
plannen. Helaas moeten wij vaststellen dat er veel onjuiste verhalen worden verteld en 
gemeld, zonder dat men echt op de hoogte blijkt te zijn. Dat is mogelijk begrijpelijk, als we 
bedenken dat onze vereniging  tot voor kort niet zelf met haar plannen naar buiten is 
gekomen en dat er ook geen navraag is gedaan naar wat onze plannen zijn. Alleen 
buurtbewoners hebben ons er over benaderd, wat voor ons reden was om onze plannen met
hen te delen op een bijeenkomst op 16 maart j.l. 

Tijdens de vorige vergadering van deze commissie is gesteld door een inspreker dat onze CPO
geen CPO is, omdat er te weinig leden zouden zijn. Laat mij hier duidelijk over zijn. De 
vereniging heeft op dit moment 5 leden. De vereniging heeft besloten om te wachten met 
het aannemen van de laatste 2 leden tot na het tekenen van de overeenkomst met de 
gemeente. Geïnteresseerden zijn er genoeg.
Na het tekenen wordt de vereniging uitgebreid tot 7 leden en daarna gaan wij samen met de 
architect werken aan de uitvoering van onze plannen.

Afgelopen maandagavond is in Harmelen tijdens de dorpsplatform vergadering het 
onderzoek besproken van de Delftse studenten. Duidelijk werd dat dit geen, en ik herhaal 
geen, alternatief plan kan zijn voor de Woonvisie van de gemeente.
Het is meer een capaciteitsberekening en dit dient gevolgd te worden door een 
stedenbouwkundig verhaal en een architectonische invulling.
In de discussie ging het weer vooral over de Fonteinlocatie. Het is goed om te beseffen dat 
alle inbrei-locaties bij elkaar 6HA grond opleveren. De Fonteinlocatie is slechts 0,3HA, 
oftewel 5% van het totaal. Het lijkt mij zinvoller om de aandacht te richten op de grootste 
locatie, nl het Hof van Harmelen met zijn 4HA. Daar kunnen mijn inziens alle plannen 
gerealiseerd worden die nodig zijn om aan de vraag te voldoen.  

Ik wil u graag informeren over onze plannen, zoals ze na intensief overleg met de betreffende
afdelingen van de gemeente nu zijn:

 De invulling van de Fontein locatie is overeenkomstig de Woonvisie Woerden 2015-
2020 en de daarna gepresenteerde strategische woningbouwplanning, waarin ruimte
is voor ons project voor grondgebonden seniorenwoningen.



 Al in 2015 hebben de 2 initiatief-nemers de gemeente laten weten graag de 
seniorenwoningen te willen ontwikkelen via een CPO project. In februari 2016 heeft 
het College van B&W de raad haar besluit medegedeeld om medewerking te 
verlenen aan dit initiatief. Dit initiatief werd ook gesteund door de Provincie, die een 
subsidie beschikbaar stelde voor het inhuren van een advies-bureau met kennis van 
CPO zaken.

 Daarna is het project gestart met medewerking van de gemeente in de vorm van het 
beschikbaar stellen van een projectleider en een stedenbouwkundige. Tijdens de 
reguliere vergaderingen bij de gemeente waren zo nodig ook de juriste, de plan-
econoom en de beleidsadviseur van openbare ruimte aanwezig.

 Op dit moment staan wij voor het tekenen van de grondreserveringsovereenkomst 
met de gemeente. Wij, als vereniging, hebben nooit het idee gehad dat wij niet 
zouden gaan bouwen. Datzelfde geldt voor de gemeenteambtenaren, die aan het 
project meewerken. 

 De woningen worden door de leden van onze vereniging samen met onze architect 
uit Harmelen ontwikkeld, zonder dat er een marktpartij aan te pas komt. 

 Onze doelgroep zijn de senioren uit Harmelen, die kleiner willen gaan wonen, in een  
levensloopbestendige woning, senioren die nog graag een tuintje bij hun huis willen 
hebben.

 U zult begrijpen, dat er door de leden van de vereniging tot nog toe niet alleen veel 
in tijd, maar ook in Euro’s is geïnvesteerd in het plan voor de gemaakte kosten van 
voorlichting aan geïnteresseerden, aan het adviesbureau, het werk van de architect 
enz. 

 Tot slot wil ik u melden dat wij uitgaan van een betrouwbare overheid,  die dit unieke
project in eigen beheer blijft ondersteunen omdat het binnen de 
stedenbouwkundige visie van het college ( of de gemeente Woerden) past. 

Hopelijk heeft deze informatie Uw  inzicht in ons project vergroot, naast de informatie die U 
eerder al ontving van gemeentewege en besluit U tot medewerking aan het voornemen van 
Uw  college. 

Dank u voor uw tijd en aandacht.

Ton de Wekker
Voorzitter vereniging CPO Amaliahof
tdw@damw.nl
0651 211 080
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