
   
 
Motie dringend verzoek om samen met projectgroep dorpsplein Harmelen concrete 
stappen uit te stippelen 
 
De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 17 december 2014, 
 
overwegende dat:  
1. De projectgroep Dorpsplein Harmelen is ruim vijf jaar geleden begonnen met het initiatief voor een 

brede ontmoetingsplaats voor de inwoners van Harmelen. 
2. Er al ruime tijd concrete plannen zijn die een goede kans van slagen hebben; 
3. Dat er onder de inwoners van Harmelen brede steun is voor een ontmoetingsplaats, bijvoorbeeld in 

de vorm van een dorpshuis met meerdere functies. Zoals het samenbrengen van de bibliotheek, 
inloopmogelijkheid voor het sociaal domein, sociaal café en spreekuren voor de Rabobank. Uit een 
enquête uit 2012 is hier brede steun vanuit de inwoners gebleken, zie de bijlage. Van de 2000 
verspreide enquêtes zijn er 442 actief retour ontvangen. De uitkomst is dat 99,77% zich uitspreekt 
voor een dorpshuis met meerdere functies en een goede bereikbaarheid heeft voor alle inwoners;  

4. De bibliotheek, Woerden Welzijn en de Rabobank samen met de projectgroep op zoek zijn geweest 
naar diverse ruimtes die hen samen kunnen huisvesten; 

5. De projectgroep zelfstandig een haalbaar concept heeft uitgewerkt met betrekking tot het huidige 
pand aan de Kloosterweg 6. Met de eigenaren een forse huurverlaging is overeengekomen, mede 
huurders heeft gevonden, de huidige huurder een periode de huur op zich wil nemen en dat de 
eigenaren bereid zijn te investeren in benodigde verbouwingen. Daarnaast zijn er andere locaties in 
beeld die redelijk aan de eisen voldoen; 

6. De projectgroep een lange termijn begroting heeft die dekkend is; 
7. De projectgroep Dorpsplein Harmelen een voorbeeld is van hoe inwoners gezamenlijk initiatief 

nemen. 
 
 
van oordeel dat:  
1. De inwoners van Harmelen een ontmoetingsruimte wensen. Meerdere organisaties en partijen dit 

willen en kunnen realiseren. De realisatie naar het aanziet binnen de begroting vanuit de gemeente 
past en overleg met de gemeente daar uitsluitsel over zal geven. 

 
 
verzoekt het College om:  
1. In januari 2015 overleg met de projectgroep Dorpsplein Harmelen te organiseren om de benodigde 

stappen uit te stippelen hoe het dorpshuis gerealiseerd kan worden; 
2. En de commissie van februari over concrete stappen informeert. 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
de indieners, 
 
Inwonersbelangen, Jan-Hubert van Rensen 
Lijst van der Does, Jaap van der Does



   
 
Bijlage: De verspreide enquête 
 

Heeft Harmelen een gemeenschapcentrum nodig? 
Het Dorpsplatform Harmelen heeft zich in de 5 jaren van haar bestaan 
ingezet voor diverse zaken die voor ons dorp van belang zijn. Zoals de 
openstelling van de Hofbrug, de voortgang van de randwegen, de wijziging 
van het voor Harmelen uiterst ongunstige Structuurplan, de ontsluiting van 
de Harmelenwaard, de renovatie van diverse woonwijken en verschillende 
andere zaken. 
Het Dorpsplatform Harmelen is een Stichting, die haar activiteiten verdeelt 
over drie werkgroepen: Leefbaarheid, Verkeer en Ruimte en Zorg en 
Welzijn. Op onze site www.harmelen.nu vindt u over het Dorpsplatform 
Harmelen alle informatie! 
Van uit verenigingen en organisaties wordt aan het Dorpsplatform Harmelen 
gevraagd zich in te zetten voor de totstandkoming van een 
gemeenschapscentrum zoals dat ook in Zegveld en Kamerik aanwezig is.  
Daarbij wordt gedacht aan een plaats in het centrum van Harmelen, waar de 
bibliotheek, het WMO-loket, de gemeentelijke groenvoorziening, de 
wijkagenten, de ouderenzorg, de jeugdwerkers, het Cursusproject Harmelen, 
en de diverse verenigingen bij elkaar zouden kunnen worden ondergebracht 
en waar jong en oud binnen kunnen lopen en elkaar ontmoeten en een 
praatje maken. Maar waar ook organisaties als de bridgeclub, de 
klaverjasclub, de diverse vrouwenverenigingen hun thuisbasis kunnen 
vinden. Waar groepen van inwoners kunnen vergaderen, waar lezingen 
kunnen worden gehouden, kortom een centrum waar alle inwoners van 
Harmelen elkaar kunnen ontmoeten! 
 
Graag wil het Dorpsplatform Harmelen van u en jou weten of Harmelen 
zo’n gemeenschapcentrum nodig heeft. 
Daarom vragen wij onderstaand aan te geven of u op bovenstaande 
vraag ja zegt door middel van het aankruisen van onderstaand 
antwoord. 
Wie dit formulier, voorzien van naam en adres vóór 14 april a.s. bij 
supermarkt EMTE of Plus, bij benzinestation Eskes of Middelweert of 
bij de bibliotheek in de gereedstaande door stopt, wordt gehoord! Met 
uw of jouw antwoord kunnen wij wat!!! 
========================================================= 
Ja, ik wil graag dat er een gemeenschapshuis in Harmelen tot stand 
komt. 
Naam:…………………………………………. 
 
Adres:………………………………………….. 
 


