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Harmelen, 17 mei 2017 

Geachte Leden van Gemeenteraad Woerden, 

cc: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Woerden.  

Betreft: Bouwlocaties in Harmelen 

Aanleiding: 

Op maandagavond 15 mei 2017 is er op initiatief van het Dorpsplatform Harmelen een 

platformavond georganiseerd, waar bewoners en gemeentebestuur met elkaar in gesprek zijn 

gegaan om enerzijds van het gemeentebestuur informatie te mogen ontvangen over de ontwikkeling 

van de bouwlocaties in Harmelen en anderzijds hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Deze 

avond is door ongeveer 125 mensen bijgewoond.  

 

Behoefte inventarisatie, enquête: 

Omwille van een goede voorbereiding hebben wij als Dorpsplatform gezorgd voor een overzicht van 

de behoefte die in Harmelen leeft onder haar inwoners.  

Aan de bewoners van de kern Harmelen zijn op een speciaal daarvoor ontwikkelde website; 

“mijnmeningoverharmelen.nl” 17 vragen voorgehouden. 

Hoewel er nog meer reacties waren, hebben wij omwille van een nog betrouwbaarder resultaat 

alleen de unieke reacties geselecteerd door een reactie per IP adres op te nemen in de uitslag.  

400 inwoners die hun behoefte en mening hebben gegeven, ondanks de snel gebouwde online 

enquête die 2 weken open stond. Zo is er inzicht ontstaan over de leeftijdscategorie van de invullers 

en de huidige en gewenste woon- en leefsituatie en meningen over nog wat andere items.   

 

De uitkomsten zijn gepresenteerd op de bewonersavond, in het bijzijn van het gemeentebestuur 

middels een samenvatting in PowerPoint, welke aan u wordt toegezonden als bijlage bij deze brief.  

Wij hebben als Dorpsplatform ook de mogelijkheid gegeven om bewonersinitiatieven te presenteren. 

Het rapport Hart voor Harmelen werd gepresenteerd door TU Delft leden. Deze presentatie wordt u 

tevens als bijlage meegezonden.  
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Bijdrage Wethouder Ten Hage: 

Door de Wethouder is mondeling uitgelegd op welke wijze men de locaties van Harmelen wil 

bebouwen. Ter ondersteuning is een slide getoond, een plattegrond van Harmelen met rode 

omcirkeling van de locaties.   

 

Woonvisie voor Harmelen, ontwikkeling en huidige stand van zaken: 

Harmelen heeft bij de vaststelling van  de woonvisie door u voldoende aandacht gekregen. U heeft in 

deze woonvisie prioriteiten geformuleerd met betrekking tot bouwen in de kernen, voor senioren, 

voor starters, voor mensen met beperking of sociale c.q. betaalbare woningen en koopappartement. 

 

Tijdens het overleg maandagavond is er bij de aanwezige in de zaal grote frustratie en ongenoegen 

over het feit dat op nagenoeg alle punten de belangrijke adviezen uit de woonvisie niet worden 

gevolgd in de uitrol van de eerste belangrijke bouwlocaties, met name de locaties aan de Willem 

Alexanderlaan.  De aanwezige groep senioren van 65-80 jaar uitten zich tijdens de bewonersavond 

zwaar teleurgesteld en tekort gedaan door de invulling van de beschikbare bouwlocaties. Voor hen 

lijkt het onmogelijk geworden om dicht tegen de kern van het dorp, met alle bijbehorende 

voorzieningen, te kunnen wonen.  Jammer is ook te moeten constateren dat er geen sprake is 

geweest van overleg, noch is er tijdig een behoefte inventarisatie gedaan bij bewoners. Hierover is 

eveneens veel ongenoegen en teleurstelling.  

 

Samenvatting: 

Het Dorpsplatform constateert daarom dat de invulling van de locaties zoals door het 

gemeentebestuur aangegeven, niet wordt gedeeld door de aanwezigen en vraagt daarom dringend 

aan om bij het gemeentebestuur van Woerden alsnog aan te geven de in de woonvisie gegeven 

richting te volgen.  

 

Het Dorpsplatform wil u graag wijzen op de samenvatting van de inventarisatie van de inbreng van 

400 inwoners (de sheets x t/m y) en van een zaal vol inwoners op de bewonersavond.  

 

Wij adviseren u van harte het college de opdracht te geven eerst samen met de bewoners, via het 

Dorpsplatform Harmelen,  in overleg te treden, met inachtneming van de nadrukkelijke behoefte bij 

de inwoners van de kern Harmelen.  

U geeft aan in uw Woonvisie dat bewoners partners zijn in het tot stand brengen van een 

kwalitatieve woningvoorraad. Wij vragen u erop toe te zien dat dit traject dan ook zo gevolgd wordt.  

 

Met vriendelijke groet, 

Dorpsplatform Harmelen 

Jose van Engelen,                                                                      Paul Kwakkenbos 

Voorzitter                                                                                   Voorzitter commissie ruimte 

 

 


