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Harmelen, 19 april 2022 

 
Geachte leden van de raad, 
 
op 13 januari 2022 is het ontwerp bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2-4-6, Harmelen gepu-
bliceerd, met als identificatienummer NL.IMRO.0632.BP29099-bOW1.  
Op 20 februari hebben wij als Dorpsplatform hierop een zienswijze ingediend. De reactie op deze 
zienswijze - en op de andere ingediende zienswijzen - is voor ons reden hierop nog te reageren. 
 
Allereerst is het teleurstellend te moeten constateren dat de beantwoording van een aantal door 
ons gestelde vragen en gemaakte opmerkingen beperkt blijft tot het (gemakshalve) verwijzen naar 
de wet- en regelgeving die op dergelijke onderwerpen van toepassing is. Als het daar maar aan 
voldoet dan is het goed. Op geen enkel moment wordt serieus gekeken naar de beleving van de 
inwoners zelf of naar de suggesties die wij hebben gedaan om daar wel serieus naar te kijken.  Dat 
is uitermate teleurstellend te noemen en getuigt van weinig inlevingsvermogen. 
 
Als Dorpsplatform blijven we ons serieus zorgen maken over het voldoende realiseren van 
woningen voor senioren (doorstroom) en starters. Met name ook voor inwoners van Harmelen 
zelf. De beantwoording van de vragen hierover geeft onvoldoende vertrouwen dat dit op korte 
termijn goed gaat komen.  
Het verzoek aan uw raad is om explicieter vast te leggen dat starters en senioren uit Harmelen 
voorrang krijgen bij de toewijzing van de geplande sociale huurwoningen in dit plan. Alleen dan 
kan er daadwerkelijk invulling gegeven worden aan eerdere toezeggingen om op deze locatie meer 
woningen voor senioren te bouwen. 
 
Specifieke aandacht hebben we gevraagd voor het kruispunt Acacialaan, Raadhuislaan, Willem-
Alexanderlaan, Kerkweg. 
De reactie hierop is een expliciet voorbeeld van hoe er niet naar bewoners wordt geluisterd maar 
star wordt vastgehouden aan wat volgens de regels en richtlijnen kan en mag. Het één staat haaks 
op het ander en je zou toch mogen verwachten dat daar serieuzer naar gekeken zou worden. 
Daarom hierbij nogmaals onze oproep serieus werk te maken van het veiliger maken van dit 
kruispunt. 
 
 
 
 



We mogen hopen dat een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college de komende jaren op 
andere wijze omgaat met en invulling geeft aan wat er onder de bewoners leeft en dat daarmee 
meer en beter rekening gehouden gaat worden bij de realisatie van plannen. 
 
In afwachting van uw reactie, 
Met vriendelijke groet, 
 
[naam] 
[functie] Dorpsplatform Harmelen 
 
 
 


