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Harmelen, 26 februari 2013  
 
Betreft: een multifunctionele voorziening in Harmelen 
 
 
 
Geacht College en Raadsleden,  
 
Het Dorpsplatform Harmelen draagt bij aan de versterking van de Harmelense samenleving 
door initiatieven te ondernemen en netwerken te stimuleren. Dat past in het Wmo- beleid van 
de gemeente ‘Meedoen in een sterke samenleving’. De peilers van het gemeentebeleid zijn: 
eigen kracht centraal (mensen doen meer zelf en moeten daarin gestimuleerd worden), een 
sterke lokale samenleving (gemeente bevordert burgerkracht, hulp om de hoek 
georganiseerd) en een integrale dienstverlening (een vangnet voor kwetsbare burgers, 
sociale netwerken en vrijwilligers).  
 
Het Dorpsplatform pleit al jaren voor een gemeenschapscentrum, een dorpshuis in Harmelen 
omdat wij van mening zijn dat we zonder zo’n centrum geen basis hebben voor een sterke 
samenleving in Harmelen. Wij maken ons zorgen over het uitblijven van een duidelijk beleid 
van de gemeente op dit punt. De gemeente heeft besloten om panden in  de verkoop te 
doen, waaronder het oude raadhuis waar momenteel de bibliotheek is gevestigd.  Bovendien 
hebben wij de indruk dat in het Wmo-beleid, waaronder de huidige inventarisatie van 
voorzieningen in de gemeente Woerden,  niet gekeken wordt naar nut en noodzaak van een 
multi-functionele voorziening. 
 
Daarom heeft het Dorpsplatform het initiatief genomen om eens met een aantal organisaties 
van gedachten te wisselen over zo’n multi-functionele voorziening in Harmelen. Wij hebben 
gesprekken gevoerd en informatie uitgewisseld met het Schakelteam, Welzijn Woerden, 
Bibliotheek, Centrum voor Jeugd en gezin, Wereldwinkel en de Boogh.  
 
Uit deze gesprekken is het volgende naar voren gekomen:  
 
Sociale infrastructuur en fysieke infrastructuur ho ren bij elkaar  
Een sterke samenleving rust op een sterke sociale en fysieke infrastructuur, ‘mensen en 
stenen’.  Een sterke samenleving  vraagt een sociale infrastructuur (netwerken, mensen, 
organisaties) met een passende fysieke infrastructuur (wijkopbouw, beschikbare ruimten 



voor voorzieningen). Daarin hoort specifiek gekeken te worden naar de noodzaak van 
koppeling van voorzieningen. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat een leefgemeenschap van ongeveer 10.000 inwoners  een 
woon-service gebied is, wat zo ’n voorziening rechtvaardigt.  Vergelijkbaar met een omvang 
als Harmelen.  
 
Een multi-functionele voorziening is méér: het bund elt en verbindt 
De belangrijkste functie van zo’n voorziening is het bieden van gelegenheid tot ontmoeten. 
Dat stelt de volgende eisen:  een natuurlijke en neutrale inloop (mensen moeten er graag 
naar toe gaan), goed bereikbaar en toegankelijk. De belangrijkste ‘functies’ zijn inloop en 
ontmoeting, informatie (krijgen, geven en uitwisselen), ontspannen (koffiedrinken, lezen),  
schakelpunt (met andere mensen, vrijwilligers, en organisaties) dienstverlening (andere 
diensten) en activiteiten (op initiatief van inwoners). Deze functies ‘werken’ alleen (en geven 
meerwaarde) als ze bij elkaar zitten!   
 
Concreet levert dit het volgende beeld op: de bibliotheek is de spil. Daar is de natuurlijke en 
neutrale inloop.  Deze inloop is de basis voor ‘ontmoeting’ voor ouderen, jongeren, de groep 
30-40- 50 en nieuwkomers in Harmelen.  Die inloop en ontmoeting wordt versterkt door het 
aanbod van ‘diensten’ zoals RABObank, buurtwinkel, groenvoorziening, politie, wereldwinkel. 
Dan is er de ‘koffietafel’ met een hoek vol  ‘informatie’ (over wat er in  Harmelen te doen en 
mogelijk is) met mensen (vrijwilligers) die open staan voor vragen. Zij  helpen ‘schakelen’ 
met hulpverleners, kerken, vrijwilligers en gemeentelijke voorzieningen. De (sociale ) horeca 
zorgt voor koffie en lunchvoorziening. In ‘activiteitenruimtes’ kunnen mensen met elkaar in 
gesprek of anderszins. Dit alles op een bereikbare en toegankelijke plek.  
 
Voor het organiseren en faciliteren van aanvullende activiteiten, met name ook voor grote 
groepen,  is voldoende ruimte nodig. Wij beschikken over een lijst van belangstellende 
organisaties.    
 
Wij verzoeken de gemeente dan ook om in het kader van het Wmo-beleid expliciet de multi-
functionele integrale voorziening (wat wij gemeenschapscentrum of dorpshuis noemen),  
voor Harmelen op te nemen.  Met name in de door ons geschetste combinatie van functies 
inloop, ontmoeting, diensten, informatie en activiteiten.   
 
Dit past volgens ons naadloos in het door de gemeente voorgestelde wijkgerichte aanpak 
van stimuleren eigen kracht, een sterke lokale samenleving en integrale dienstverlening.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Ineke Alsem, 
 
voorzitter werkgroep Zorg en Welzijn 
Dorpsplatform Harmelen 
 
 
 


