Motie - Bouwen in samenhang met de omgeving
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 1 juni 2021, gehoord de beraadslaging
over het raadsvoorstel stedenbouwkundige visie Stationsgebied,
overwegende dat:
1. de ontwikkeling van het Stationsgebied impact heeft op het karakter van de omgeving en
het woongenot van de omwonenden;
2. de bestaande bouw aan de Linschoterweg en de Jaap Bijzerwetering als historisch lint te
bestempelen is;
3. ook de Van der Valk Boumanlaan historisch en karakteristiek is,
constaterende dat:
1. de visie de basis vormt voor een verdere dialoog met eigenaren, gebruikers en andere
betrokkenen in het gebied;
2. op basis van de visie een stedenbouwkundig plan wordt opgesteld welke nader in zal gaan
op o.a. de architectuurprincipes en overgangen tussen openbaar en privégebied,
3. er verschillende gebieden zijn die grenzen aan bestaande woonbuurten,
verzoekt het college om:
1. Bij verdere uitwerking van het Stationsgebied rekening te houden met de (historische)
omgeving.
2. De bewoners actief te betrekken, bijvoorbeeld middels een klankbordgroep, bij de verdere
uitwerking van het Stationsgebied en over keuzes terug te koppelen naar de
klankbordgroep.
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens
De Woerdense VVD, Florian Bos
Progressief Woerden, Jelmer Vierstra
LijstvanderDoes, Lenie van Leeuwen
Woerden voor Democratie, Reem Bakker
Inwonersbelangen, Hendrie van Assem
Toelichting
De bouwplannen uit de visie zijn van een andere vorm en schaal dan de huidige bebouwing in het
Stationsgebied. Om deze transformatie goed te
laten verlopen is het van belang om de plannen Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in
passend te laten zijn in de omgeving. Door de
zijn openbare vergadering, gehouden op 27 mei 2021,
omwonenden actief te betrekken bij de
voortgezet op 1 juni 2021,
ontwikkelingen wordt voorkomen dat nieuwe
ontwikkelingen ten koste gaan van het huidige
woongenot.
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