
  
 
 
Motie realisatie Dorpshuis Harmelen 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, gehoord de 
beraadslagingen over de Programmabegroting 2015, 
 
constaterende dat: 

1. er al jaren gesproken wordt over een “dorpshuis” voor de inwoners van Harmelen; 
2. er tot op heden nog geen concreet plan voor de realisatie van het “dorpshuis” in 

Harmelen is; 
3. er in de commissie Ruimte van 15 mei 2014 een raadsinformatiebrief is toegezegd 

over de realisatie van het “dorpshuis” in Harmelen; 
 
overwegende dat: 

1. bij inwoners van Harmelen er de wens is voor een vaste locatie om elkaar te 
ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien; 

2. in het kader van de transitie sociaal domein naast internet en telefonie ook een vaste 
locatie gewenst is voor de inwoners in de kernen en dorpen voor inloop. Ook voor 
Harmelen is dit gewenst op een centrale locatie; 

3. voor de bibliotheek in Harmelen nieuwe huisvesting gezocht wordt; 
4. in de kernen en dorpen van gemeente Woerden “wijkcentra” en “dorpshuizen” zijn, 

behalve in Harmelen, 
 
besluit het college op te dragen: 

1. uiterlijk in 2014 met een raadsvoorstel te komen over de concrete invulling ter 
realisatie van een dorpshuis in Harmelen te komen; 

2. het voorstel aan de volgende kaders te laten voldoen: 
- het dorpshuis kan daadwerkelijk in eerste helft van 2015 worden geopend; 
- het dorpshuis krijgt de functie voor de gewenste inloop voor het sociale domein, 

biedt onderdak aan de bibliotheek en is een algemene ontmoetingsplaats voor de 
inwoners van Harmelen; 

3. bij de vormgeving van het raadsvoorstel in overleg te treden met het dorpsplatform en 
de inwoners van Harmelen over de huisvesting van andere gewenste functies in het 
dorpshuis en deze zo mogelijk in het voorstel op te nemen, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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