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Van: Stadhuis f{cum . • "_ i 
Onderwerp: FW: Dorpscentrum Harmeien 

Van: Cees van Elteren rmailtoxeesvanelterentaziqqo.nll 
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Onderwerp: Dorpscentrum Harmeien 

STICHTIN 

G DORPSPLATFORM HARMELEN 

Gemeente Woerden 14.018609 

Registratiedatum: 04/11/2014 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

secretariaat: 
Cees van Elteren 
Houtduif 24 
3481 DC Harmeien 
Telefoon: 0348 442697 
E-mail: ceesvanelterenPzieao.nl 

Website: www.harmelen.nu 
Bankrekening: 
NL02RABO0162476183 

Geachte raadsleden, 

Wij hebben de indruk dat er brede steun is voor een dorpshuis in Harmeien, dat stemt ons 
positief! Wij hopen dat uw Raad a.s. donderdag daartoe een besluit neemt. Misschien zijn 
er nog vragen bij uw fractie, of overwegingen m.b.t. aspecten als locatie, inhoud en opzet 
van ons dorpshuis. 
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Wat betreft de locatie: de inwoners van Harmeien hebben zich meermalen uitgesproken 
voor de locatie RABO, omdat deze centraal ligt en voldoende ruimte biedt aan zowel de 
bibliotheek als aan een sociale horeca en het sociale domein, evenals voor plaatsing van de 
automaten van de RABO. Zou gekozen worden voor H20, dan zal de RABO niet mee doen 
en zal de belangstelling voor zowel de bibliotheek als voor het sociale domein aanzienlijk 
minder zijn. Juist vanwege de ligging buiten de dorpskern, waardoor ouderen en mensen 
met een beperking, die niet over eigen vervoer beschikken, zullen moeten afhaken. Omdat 
het Dorpsplatform Harmeien de toekomst van de bibliotheek veilig wil stellen en aan de 
inwoners van Harmeien een consistente mogelijkheid van opvang wil bieden, willen wij u 
verzoeken de pluspunten van het RABO-gebouw de doorslag te laten geven bij uw keuze. 
De projectgroep-dorpscentrum is druk doende het businessplan aan te scherpen, zowel aan 
de kosten- als aan de batenkant, zodat een verantwoorde exploitatie kan worden 
geboden. 

Wij zijn graag bereid een aanvullende toelichting te geven. Onze woordvoerster mevr. Drs. 
F.M. (Ineke) Alsem is tevens beschikbaar om op al uw vragen in te gaan. U kunt haar 
bereiken via nummer 06-233 699 61. 

Het Dorpsplatform Harmeien. 
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