
     
 

  
 

1 van 2 

Motie – Voeg daad bij woord en geef de Schulenburch prioriteit!  
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 oktober 2022, gelezen het raadsvoorstel 
´Programmabegroting 2023´, 
 
constaterende dat: 

1. het belangrijk is dat in elke wijk of dorp ruimte voor ontmoeting is;  
2. in Kamerik de Schulenburch een belangrijk functie voor ontmoeting voor inwoners biedt;   
3. voor de toekomstbestendigheid van de Schulenburch herontwikkeling noodzakelijk is;  
4. in de Programmabegroting 2023 is opgenomen dat er een besluit wordt genomen over de 

Schulenburch tussen 2023 en 2026 en daarmee als prioriteit wordt opgepakt;  
5. uit beantwoording van technische vragen onduidelijk blijft wanneer besluitvorming wordt 

voorgelegd aan de raad;  
6. tijdens de begrotingscommissie op 3 november door de wethouder is toegezegd dat er een 

nieuwe prioriteitenlijst voor ruimtelijke ontwikkeling wordt gedeeld met de raad, 
 

overwegende dat:  
1. sinds 2018 al wordt gesproken met het bestuur over de herontwikkeling van de Schulenburch;  
2. op verzoek van de gemeente een werkgroep (met betrokken inwoners) is opgericht die in maart 

2021 een rapport heeft aangeboden aan de gemeente. Dit rapport dient als basis voor het uit te 
voeren haalbaarheidsonderzoek naar de twee varianten voor de herontwikkeling van de 
Schulenburch;  

3. de start van het haalbaarheidsonderzoek meerdere keren is uitgesteld (juni 2021, februari 2022, 
maart 2023) vanwege te weinig capaciteit (projectleider);  

4. de urgentie van de herontwikkeling van de Schulenburch steeds groter wordt vanwege de steeds 
slechter wordende staat van het complex,  

 
verzoekt het college: 
de herontwikkeling van de Schulenburch daadwerkelijk prioriteit te geven en uiterlijk in het vierde 
kwartaal van 2023 een voorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen over de toekomst van de 
Schulenburch, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Daphne van der Wind, ChristenUnie-SGP  
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
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Job van Meijeren, CDA 
Birgitte van Hoesel, D66 
Wout den Boer, STERK Woerden 
Reem Bakker, Woerden&Democratie 
Stan Droogh, LijstvanderDoes 
 
 
 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 

in zijn openbare vergadering, gehouden op 17 november 
2022 

 
De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 
De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 


