
 

Motie maximalisering inwoneraantal gemeente Woerden 

De gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op 14 februari 2019, 

Constaterende dat: 

- Nederland inmiddels 17,3 miljoen inwoners telt. 

- De laatste drie opeenvolgende jaren de Nederlandse bevolking met 100.000 personen per 

jaar groeide. 

- Wanneer de Nederlandse bevolking jaarlijks met 100.000 inwoners blijft groeien het 

inwoneraantal in het jaar 2100 rond de 24 miljoen zal uitkomen. 

- Met elke nieuwe prognose de nationale bevolkingsgroei naar boven wordt bijgesteld. 

- De gemeente Woerden inmiddels ruim 52.000 inwoners telt. 

- De gemeente Woerden een hoge bouwambitie heeft. 

 Overwegende dat: 

- Op 14 oktober burgemeester Molkenboer in een interview stelde dat de regio Utrecht in de 

komende 30 jaar met een bevolkingsaanwas van ruim 100.000 inwoners te maken krijgt. 

- Burgemeester Molkenboer in dat interview stelde dat een deel van deze 100.000 mensen 

ongetwijfeld in Woerden wil wonen. 

- Burgemeester Molkenboer vervolgens in dat zelfde interview de verwachting uitsprak zich 

niet te verbazen als onze gemeente over 10 jaar een kleine 60.000 inwoners heeft. 

- De gemeente Woerden bestaat uit een stad met dorpse trekken en een aantal fijne 

kleinschalige dorpen. 

- Er in Nederland vele voorbeelden zijn van gemeenten die ooit ook het landelijke en 

kleinschalige karakter van Woerden hadden maar waar dat nu geheel verdwenen is. 

Verzoekt het college: 

- Niet meer woningen in de gemeente Woerden te bouwen dan noodzakelijk is om maximaal 

60.000 inwoners te huisvesten. 

- Dit maximale inwoneraantal van 60.000 inwoners op te nemen in de 

woningbouwontwikkelingen van de gemeente Woerden. 

- Dit maximale inwoneraantal van 60.000 inwoners ook o.a. op te nemen in lange termijnvisie 

van de gemeente Woerden met betrekking tot de verkeersvisie, ondernemersvisie, etc. 

- Het maximale inwoneraantal van de gemeente Woerden onder de aandacht te brengen van 

de provincie Utrecht en het Rijk. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Reem Bakker, fractie Bakker 

Etc.……………………………………. 

Bronnen:  

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/01/voor-derde-jaar-op-rij-100-duizend-inwoners-erbij 

https://www.stadszaken.nl/ruimte/sociale-geografie/1950/de-nieuwe-demografische-werkelijkheid 

https://www.ad.nl/woerden/woerden-telt-vandaag-exact-52-000-inwoners~a0fe8d62/ 
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