
Van: Nicole - La Cubanita

Aan: !Raadsleden

Cc: jobvanmeijeren@gmail.com; Vermeend, Carla; La Cubanita Roland Hogenelst

Onderwerp: Fwd: Reactie inzake visie stationsgebied

Datum: dinsdag 25 mei 2021 15:45:08

Geachte raad,

Gezien de komende vergadering op 27 mei 2021 willen we graag nogmaals

verwijzen naar onze ingekomen stukken voor de politieke avond van dd 12 mei

2021, zie tevens onderstaande e-mailcorrespondentie.

Hierbij het verzoek om de visie vast te stellen met de volgende aanpassingen:

Bouwhoogten bouwveld G indicatief, uit te werken in een stedenbouwkundig

plan

Fasering uitvoering visie indicatief, afhankelijk van kansen en initiatieven van

de stad en eigenaren.

We komen graag spoedig in overleg over de positieve bijdrage die wij als La

Cubanita Vastgoed wil leveren aan de ontwikkeling van het Stationsgebied.

Mochten jullie op voorhand al vragen hebben, dan vernemen we deze graag.

Met vriendelijke groet,
Nicole Groen

Vrijdag is mijn parttime dag

Financieel manager Hogenelst Horeca Groep

06 - 21 990 915

Let op: nieuw bezoekadres hoofdkantoor

Hoofdkantoor: van Leeuwenhoekstraat 13| 2811 DW Reeuwijk | Tel: 0182-644641

Groothandel: Coenecoop 550 | 2741 PT Waddinxveen | Tel: 0182-644644

---------- Forwarded message ---------
Van: Nicole - La Cubanita <nicole@lacubanita.nl>
Date: ma 10 mei 2021 om 11:47
Subject: Re: Reactie inzake visie stationsgebied
To: Job van Meijeren <jobvanmeijeren@gmail.com>
Cc: La Cubanita Roland Hogenelst <roland@lacubanita.nl>

Geachte heer van Meijeren, beste Job,

Hartelijk bedankt voor uw reactie, graag reageren wij op de door u gestelde vragen.

Wij zijn ons bewust van de gevoeligheid van hogere bebouwing richting de Wetering. Zoals reeds

aangegeven vraagt de entree van Nieuw Middelland vanuit stedenbouwkundige leesbaarheid om een
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stedelijke begeleiding en dient de schaarse ruimte in Woerden bovendien goed benut te worden. Dit

past binnen de ambities van de stad om zoveel mogelijk binnenstedelijk te ontwikkelen om het

buitengebied te ontzien. Een hoogteaccent op de hoek Polanerbaan-verlengde Jan Ruijspad van ca.

10 lagen is vanaf de Linschoterweg dermate ver weg gelegen en door de kijkhoek meestal

onzichtbaar dat dit goed te verdedigen is.

Bovendien maakt het voor de beleving vanaf de Wetering niet uit of het hoogteaccent langs het spoor

of aan de andere zijde van het verlengde Jan Ruijspad gelegen is. In de onlinebijeenkomst in

november lag het hoogteaccent ook nog op de in onze ogen logische plek. Voor de bouwkundige

maakbaarheid en financiële haalbaarheid maakt het een groot verschil of een toren onderdeel is van

een blok met een grote of kleine footprint. Een kleine footprint wordt in zo’n geval vaak vrijwel geheel

door bergingen, ontsluiting en installaties opgeslokt met een onaantrekkelijke plint als gevolg.

Ons advies is om als gemeente de afwegingsruimte te behouden en eventuele hoogteaccenten

uitkomst te laten zijn van nadere studie. De ambities voor het gebied zijn hoog, bekostiging daarvan

komt onder andere uit de ontwikkeling van bouwvelden als deze. Aangezien wij onderdeel uitmaken

van het bouwveld is het een gezamenlijk belang om binnen de kaders een realistisch plan te

ontwikkelen dat kan bijdragen in de bekostiging van de ambities op een hoger schaalniveau.

Met vriendelijke groet,
Nicole Groen

Vrijdag is mijn parttime dag

Financieel manager Hogenelst Horeca Groep

06 - 21 990 915

Let op: nieuw bezoekadres hoofdkantoor

Hoofdkantoor: van Leeuwenhoekstraat 13| 2811 DW Reeuwijk | Tel: 0182-644641

Groothandel: Coenecoop 550 | 2741 PT Waddinxveen | Tel: 0182-644644

Op wo 5 mei 2021 om 20:54 schreef Job van Meijeren <jobvanmeijeren@gmail.com>:
Geachte heer Hogenelst en mevrouw Groen, beste Roland en Nicole,

Hartelijk dank voor uw reactie. Wij zullen deze als fractie betrekken bij onze
voorbereidingen van de bespreking van dit onderwerp in de gemeenteraad, te beginnen
op de politieke avond volgende week. Hierbij heb ik nog twee vragen / opmerkingen.
1. Ten aanzien van de fasering is uw vraag helder. In onze ogen is de fasering indicatief
en niet limitatief, maar wij zullen daar zeker naar vragen. Wij begrijpen uw argumenten.
2. Ten aanzien van de hoogte begrijp ik uw belang om hoger dan zes lagen te mogen
bouwen. Echter, de visie is zeer spaarzaam met dergelijk hoogte-elementen en ook in de
visie Middelland zijn deze niet in de zone langs de Bijzerwetering toegestaan.
Kunt u toelichten waarom het in uw ogen (naast financieel interessant) ook noodzakelijk
is op uw locatie een hoogte element verder dan 6 lagen toe te staan, welke hoogte u
beoogt en hoe gevolgen voor bewoners aan de overzijde worden beperkt?

Met vriendelijke groet
Job van Meijeren
Raadslid CDA Woerden
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Geachte raad,
Met grote interesse hebben wij kennis genomen van de stedenbouwkundige
visie voor het stationsgebied van Woerden zoals voorlopig geagendeerd
voor de politieke avond van 12 mei a.s. Onze betrokkenheid komt voort uit
de ligging in deelgebied G van ons perceel en pand aan de Houttuinlaan 1
met daarin de restaurants Proeflokaal Bregje en Heinde & Ver en de
bowlingbaan Star Bowling. Wij juichen de aanpak van dit gebied toe maar
vragen evenwel uw aandacht voor een aantal zaken die een voortvarende
ontwikkeling en kwaliteitsimpuls wellicht onbedoeld kunnen beperken en
vertragen. Onze reactie en bijbehorende verzoeken aan uw Raad richten zich
op een tweetal aspecten: fasering en programma.
Fasering
De in de visie genoemde volgordelijkheid lijkt gebaseerd te zijn op het met
voorrang ontwikkelen van nu braakliggende terreinen. Wij kunnen ons deze
gedachte goed voorstellen echter hechten wij eraan te benadrukken dat
herontwikkeling van ons perceel ook op korte termijn mogelijk is. Samen
met u kunnen we reeds nu al de in de visie opgenomen ontwikkeling
realiseren. Hiermee kunnen we werk maken van een representatieve entree
van Nieuw Middelland en daarmee de essentiële schakel tussen dit al volop
in ontwikkeling zijnde gebied en de binnenstad en station. Het op de lange
baan schuiven zoals uw fasering suggereert zou geen recht doen aan de plek
en de investeringen die in Nieuw Middelland worden gedaan. Bovendien
was herontwikkeling van ons perceel binnen de visie van Nieuw Middelland
reeds mogelijk, een overlappende visie voor het stationsgebied zou dit niet
teniet mogen doen.
Wij vragen uw Raad de in de visie opgenomen volgordelijkheid los te laten
en ruimte te bieden voor initiatieven van de stad en haar ondernemers. Wij
hebben een initiatiefvoorstel in voorbereiding dat inclusief wonen, nieuwe
horeca en parkeren harmonieus verbindt en past bij zowel het stationsgebied
als Nieuw Middelland én niet afhankelijk is van het vervallen van de
autotunnel. Wij vragen u ons de gelegenheid te bieden u hierover te
informeren voordat u een fasering vastlegt.
Programma
In de doorontwikkeling van de stedenbouwkundige visie is er regelmatig
met bouwhoogten en hoogteaccenten geschoven. In de nu voorliggende
visie is de bouwhoogte beperkt tot 2-6 bouwlagen en is het hoogteaccent
naar het slanke blok aan het spoor verschoven, een blok dat te slank en te
dicht op het spoor gelegen is om betaalbare woningen in te realiseren. De
blokken waar wij naast de gemeente Woerden met ons perceel onderdeel
vanuit maken worden nu minder stedelijk dan het plan De Houttuin dat
verder van het station gelegen is. De opgenomen voorbeelduitwerking heeft
weliswaar een Woerdense maat maar mist een stedelijke markering die je bij
de entree van Nieuw Middelland zou mogen verwachten en mist daarmee de
kans op een significant aantal woningen aan de voet van het station en de
binnenstad; broodnodig voor de vele woningzoekenden, draagvlak voor de
voorzieningen en de financiering van de ambitieuze plannen.
Wij vragen uw Raad de bouwhoogten als indicatief vast te stellen en
daarmee ook een of meerdere hoogteaccenten mogelijk te maken en u op
basis van alternatieven vanuit de stad en haar ondernemers te laten
overtuigen van een plan dat de Woerdense maat en stedelijkheid combineert,
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een plan met vervangende horeca, nieuw wonen en parkeren en een
verblijfsruimte aan het water met de kwaliteit die deze plek verdient.
Wij rekenen op u, laten we gezamenlijk werk maken van het stationsgebied
van Woerden,
Met vriendelijke groet,
Dhr. R Hogenelst
Directeur La Cubanita Vastgoed

--------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
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