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Datum : 13 november 2018 

Portefeuillehouder : Wethouder De Weger 

Contactpersoon: B.T. Verwijmeren 

  

Fractie(s) : Fractie Bakker 
 

Onderwerp: Beantwoording technische vragen over bestemmingswijziging Hazelaarstraat 

 

Beantwoording van de vragen: 
 

Vraag 1 

Welke financiële middelen stelt de gemeente Woerden beschikbaar om alle betreffende panden te 
verbouwen tot woning? 

Antwoord 1 

Binnen het gelabelde deel voor Volkshuisvesting binnen de Algemene Reserve is een bedrag van 80.000 
euro gereserveerd. Die reservering is althans voorgesteld aan de gemeenteraad. Hoe dit bedrag gaat 
worden ingezet, wordt nog nader uitgewerkt. Een deel ervan zou als tegemoetkoming in de 
verbouwingskosten kunnen dienen t.b.v. bijvoorbeeld de luifel of een voorfinanciering voor 
verbouwingsplannen van een aannemer, dan wel om algemene gemeentelijke kosten te dekken: inrichting 
openbaar gebied/parkeren, eventuele haag aan achterzijde. De inrichting aan de achterzijde zal tevens 
worden besproken met de eigenaar indien de betreffende eigenaar tot verbouwing wenst over te gaan. Er 
kan misschien ook een bijdrage worden geleverd uit het duurzaamheidsbudget indien de woning wordt 
verduurzaamd. 
 

Vraag 2 

Hoe gaat de gemeente Woerden om met eigenaren die nu hun pand nog niet willen verbouwen tot woning? 
Krijgen zij een financieel voorschot voor de verbouwing of blijft er voor hen geld beschikbaar wanneer zij 
besluiten te verbouwen tot woning? 

Antwoord 2 

De 80.000 euro wordt door de gemeente gereserveerd voor een beperkte periode (zie tekst in het 
raadsvoorstel met betrekking tot het gelabelde deel voor Volkshuisvesting binnen de Algemene Reserve). 
Hoe de verdeling van dit bedrag plaatsvindt over kosten in het openbaar gebied en/of kosten t.b.v. 
individuele verbouwingen, al dan niet met voorschot, wordt nader uitgewerkt. 
 

Vraag 3 

Compenseert de gemeente Woerden eigenaren van de betreffende panden aan de Hazelaarstraat voor 
daling in huuropbrengsten? Waarom wel/niet? 

Antwoord 3 

Het huidige gebruik mag worden voortgezet. De vraag is of er dan sprake is van daling van 
huuropbrengsten, nu de overlast in de straat juist is afgenomen. De daardoor verbeterde leefsituatie komt 
ook ten goede aan de (verkoop- en verhuur)waarde van de panden bij eventuele verbouwing tot woning. 
 

Bijlagen: 
n.v.t. 

 

 


