
 

 

   

Motie woningbouw Harmelen 
 
De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 24 mei 2017, gehoord de discussie in de commissie 
Ruimte over woningbouw in Harmelen, 
 
Constaterende dat: 
 

 Woningbouw in Harmelen reeds meer dan 10 jaar op zich laat wachten; 

 Er onvrede is in Harmelen over de manier waarop en de snelheid waarmee invulling wordt 
gegeven aan de woonvisie, woningbehoefte en woningbouwplannen, 

 
Overwegende dat: 
 

 Inwoners van Harmelen vooral woningen voor starters en senioren in hun dorp gebouwd 
willen zien; 

 Het initiatief CPO Amaliahof waardering verdient, omdat de CPO tenminste en poging tot 
woningbouw in Harmelen doet; 

 Hetzelfde initiatief CPO Amaliahof vragen oproept omdat voor slechts een zeer beperkte 
groep inwoners van Harmelen gebouwd gaat worden; 

 De discussie over de woningbouw in Harmelen door de discussie erover in de afgelopen 
periode is versmald tot de invulling van de Amaliahof, 

 
Verzoekt het college: 
 

 In overleg te treden met de initiatiefnemers van CPO Amaliahof om te overwegen of deze 
locatie een grotere bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke doelstellingen van de 
gemeente Woerden, zoals verwoord in de woonvisie; 

 Planvorming binnen de rode contouren van Harmelen voortvarend op te (blijven) pakken op 
basis van de woonvisie, met een afweging voor alle bouwlocaties en alle aspecten van de 
woningbehoefte, waarbij de prioriteit gelegd wordt bij starters en senioren met een midden 
of laag inkomen; 

 De raad in oktober 2017 te informeren over de ingezette en gemaakte acties naar aanleiding 
van bovengenoemd besluit; 

 Alle middelen en mogelijkheden die zij heeft in te zetten om de woningvoorraad in Harmelen 
op peil te krijgen zonder dat daar woningen bouwen op de bouwlocatie Haanwijk voor nodig 
is; 

 In overleg met ontwikkelaars de timing van de oplevering en de marketing zo te organiseren 
dat Harmelense bevolking alle kans krijgt om zijn woonwensen te realiseren, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
CDA, Toos van Soest- Vernooij 
Inwonersbelangen, Hendrie van Assem 
Progressief Woerden,  Jelmer Vierstra 
Lijst van der Does, Chris van Iersel 
 
 



 

 

Toelichting: 
 
Doel van deze motie is om de maatschappelijke discussies die ontstaan rondom de uitvoering van 

specifieke projecten te kanaliseren. Het roept het college op om de beoogde locatie voor 

woningbouw in Harmelen steeds in samenhang met woningbouwprojecten op andere bouwlocaties 

te zien en in het licht van de kaders die door de woonvisie gesteld worden. Zodat het college per 

locatie duidelijk aan kan geven waarom deze uitvoering past binnen de afspraken zoals wij die met 

elkaar gemaakt hebben.    

Wat de indieners betreft valt bouwlocatie Mauritshof buiten de motie, deze bouwlocatie is recent 
aangewezen voor versnelde woningbouw i.v.m. de (extra) huisvesting van statushouders.  


