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Geachte raadsleden, 

 

De komende 5 minuten zal ik de zienswijze tav bestemmingsplan Houttuinlaan 3, ingediend 

door de bewoners van de Linschoterweg, toelichten.  

Onze zienswijze betreft 2 punten: 1) onze vrees voor parkeeroverlast van bewoners 

Houttuinlaan 3 en heel Middelland. Dhr. Kapaan heeft ons toegezegd dat de mening van ons 

wordt meegenomen in een groter plan voor de aanpak van parkeerproblemen en het 

ontwikkelen van parkeermogelijkheden rondom het stationsgebied. Wij gaan er vanuit dat 

daarin onze wensen worden meegenomen om tot een goede oplossing zullen komen. 

Hierover zal ik het nu dan ook niet hebben.  

Ons tweede en meest belangrijke punt betreft de geplande hoogbouw op Houttuinlaan 3 en 

wel het zogenaamde hoogteaccent, ofwel een flatgebouw van 11 woonlagen, dit betreft een 

verdubbeling van de huidige bouwhoogte toegestaan binnen het huidige bestemmingsplan. 

Wij zijn van mening dat dit een onevenredige aantasting is van ons woongenot. Wij ervaren 

hier direct last van doordat er in de wintermaanden, de maanden waarin de zon al schaars is, 

de zoninval in onze voortuin en woning wordt weggenomen. Iets wat in eerste instantie in de 

gedane zonnestudie niet werd getoond, want een zonnestudie van deze wintermaanden was 

niet bijgevoegd, wij vragen ons dan af wordt hier bewust informatie achtergelaten die van 

invloed is op ons woongenot? 

Naast het negatieve effect op de zoninval zijn wij tegen de hoogbouw doordat dit geen 

passend en wenselijk uitzicht is voor ons als bewoners. Bewoners die bewust kiezen voor de 

charme van onze jaren 20 huizen en de rust in onze straat krijgen uitzicht op hoge 

flatgebouwen nu al aan de achterkant waarbij we kijken op de flats ten noorden van het 

spoor en straks ook direct tegenover ons.  

Als argumenten voor de hoogbouw werden genoemd; het is geluidswerend en 

stedenbouwkundig mooi dat men Woerden binnen komt rijden door hoogbouw aan de 

Polanerbaan, de zogenoemde de Poort van Woerden. Echter, zoals wij maandag in de 

voorlichtingsavond over inrichting stationsgebied konden vernemen wordt de Polanerbaan in 

de toekomst gestremd voor auto’s en omgevormd tot een fietsroute richting centrum. De 

geluidswerende werking lijkt me dan niet van toepassing aangezien er dan geen doorgaand 

verkeer meer over de Polanerbaan rijdt. En of hoogbouw mooi is, daarover zullen de 

meningen natuurlijk verschillen. Ik kan u melden dat alle bewoners van de Linschoterweg dat 

niet perse als mooi zien zoals ook afgelopen maandag door diverse aanwezigen werd 

aangegeven. Karakteristieke, ook monumentale panden straks omgeven door nieuwbouw, 

een prachtig pand als “Spoorzicht” kan straks “Flatzicht” gaan heten?  

Is dit ook hoe we Woerden om de kaart willen zetten? Woerden, hoofdstad van het groene 

hart wordt straks hoofdstad met een betonnen hart? Ik roep u op te luisteren naar de wensen 

van de bewoners, echt te luisteren, een stad inrichten doe je samen met de mensen die er 

wonen zodat het een Woerden van ons allemaal wordt. U zit hier allemaal als 

vertegenwoordiging van ons, de bewoners van Woerden. Een zienswijze indienen, een 

inspraakreactie geven, het lijkt allemaal een wassen neus een vinkje om de lijst van ambtelijke 

verplichtingen. Ik heb dan ook niet de illusie dat ik hier plannen kan veranderen, de 

appartementen zijn immers al in de verkoop gezet door de projectontwikkelaars. Een 

woningaanbod dat niet lijkt aan te sluiten op de woningbehoefte, waar er vooral behoefte is 

aan woningen voor starters worden er op Houttuinlaan 3, appartementen van 60-80m2 voor 

> 3 ton aangeboden, dit lijkt alsof vraag en aanbod hier in het geheel niet op elkaar 

aansluiten. Ik roep u op te luisteren naar en goed te communiceren met uw inwoners, door in 
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begrijpelijk Nederlands te communiceren en ons in een vroeg stadium te betrekken bij uw 

plannen. Dat zal ook een hoop weerstand voorkomen. Want werd eerder tijdens 

informatieavonden aangegeven dat de plannen voor de rest van Middelland nog niet vast 

liggen, zie ik op tekeningen dat de ruimtes al lang ingevuld zijn. Kortom de gemeente lijkt 

altijd een stap voor te lopen en neemt de bewoners niet mee in haar plannen. Wij zijn niet 

tegen de bouw op Middelland, wij willen wel dat het mooi wordt en passend, aansluit op het 

huidige mooie Woerden, hoofdstad van het groene hart. Met als oriëntatiepunten niet de 

nieuw te bouwen hoogteaccenten/flats maar juist de bestaande oudbouw, de charme van de 

stad. Wanneer je Woerden binnen rijdt per auto of trein willen we niet omsloten zijn door 

beton, we willen laagbouw met zicht op de oude karakteristieke en monumentale Woerdense 

elementen omgeven door groen.  

Kortom: ik vraag u niet akkoord te gaan met het huidige bestemmingsplan Houttuinlaan 3 en 

dan met name het bouwen van flat met 11 woonlagen op Houttuinlaan 3 niet goed te 

keuren, dit zou het begin zijn van de transitie van stad van het groene hart naar stad met een 

betonnen hart. Ongewenst wat ons betreft. 

 

 

 

 

 

 

 


