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Aan het college
 
Bijgaand tre� u aan een serie schri�elijke vragen (ex art. 42 RvO) van LijstvanderDoes inzake woningen voor vitale en zorgbehoevende ouderen.
Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 15 augustus a.s.).
 
Met vriendelijke groet,
 
Liesje Wanders | Adjunct-griffier | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428679 |E wanders.l@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
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Woerden, juli 2020 

 

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders 

Van: fractie LijstvanderDoes 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. artikel 42 RvO van LijstvanderDoes inzake 

Woningen voor vitale en zorgbehoevende ouderen. 

Toelichting: 

Het is bekend dat er in Woerden een tekort aan woningen is voor met name ouderen en 

jongeren, en dat de doorstroming in de huizenmarkt veel te wensen overlaat. Toch blijken 

veel ouderen hun te grote woning te willen verruilen voor een gelijkvloerse kleinere woning.  

Als inwoners met een grote woning kunnen verhuizen naar een kleinere gelijkvloerse woning 

komt er doorstroming op gang en kunnen gezinnen de grotere woning gaan bewonen en 

kunnen de te kleine woningen van gezinnen bestemd worden voor jongeren die nu nog uit 

nood bij hun ouders wonen. 

Zoals bekend staat het oude Minkemagebouw bij het station al jaren(5) leeg. Dit gebouw zou 

een prima oplossing kunnen zijn om er een woonvoorziening zoals het Ouden Huis, of 

Fivente in te ontwikkelen. Beide organisaties hebben hierover als sinds jaren contact met de 

gemeente, maar er komt niets van de grond en men krijgt steeds nul op het rekest. Dat terwijl 

de gemeente niets doet met het gebouw en er anti-kraak inzet. 

Deze instanties, het Oudenhuis en Fivente hebben via de gemeente zicht gekregen op een plek 

in Snellerpoort dicht bij het winkelcentrum. Op zich een prima idee, ware het niet dat de 

gemeente wil gaan tenderen voordat een van beiden daar definitief een plek krijgt 

toegewezen.  Dit zorgt ervoor dat deze organisaties op kosten worden gejaagd en wellicht 

afhaken. 

 

 

 



 

 

De vragen van LijstvanderDoes hierover zijn: 

1. Waarom werkt de gemeente niet mee aan de ontwikkeling van alternatieve huisvesting 

voor ouderen , maar werkt zelfs tegen? 

2. Waarom staat het Minkema gebouw na al die jaren nog steeds leeg? 

3. Waarom mag er in het Minkema gebouw geen alternatieve huisvesting voor ouderen 

komen? 

4. Waarom wordt er na jaren van lobbyen en toezegging van een plek in Snellerpoort nu 

gezegd dat er getenderd moet gaan worden? 

5. Allebei de bovengenoemde partijen hebben de plannen klaarliggen en kunnen snel aan 

de slag. 

6. Waarom kan het in andere gemeenten (Bodegraven, Montfoort, Gouda) wel, maar in 

Woerden niet? 

7. Er wordt een structureel probleem  opgelost, en de doorstroming wordt op gang 

gebracht, waarom werkt de gemeente hier niet aan mee? 

 

Namens de fractie LijstvanderDoes, 

Lia Arentshorst. 
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