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Harmelen, 23 juli 2021 
 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
In het voorjaar van 2022 zullen er weer gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. 
Vanuit het Dorpsplatform Harmelen willen wij u daarvoor - in navolging van onze collega’s van het 
Dorpsplatform Kamerik - onze visie meegeven over zaken die naar onze mening het verdienen 
opgenomen te worden in uw verkiezingsprogramma. 
 
Algemeen 
In gesprekken die wij in juni met meerdere fractieleden hebben gevoerd, hebben wij onze zorgen al 
geuit over de wijze waarop het huidige college invulling geeft aan participatie bij belangrijke 
onderwerpen die spelen. Zaken die ondermeer van invloed zijn op onze leefomgeving. 
Ook de wijze waarop het huidige college communiceert met haar bewoners is daarbij onderwerp van 
gesprek geweest.  
 
Eerder deze maand is naar de Gemeenteraad gestuurd het Raadsvoorstel Participatiekader, een lijvig 
document van meer dan 100 pagina’s. Weliswaar moeten wij dit document nog “doorworstelen”, 
maar het lijkt ons een mooi voorbeeld van een onderwerp dat straks in begrijpelijke taal naar 
bewoners zal moeten worden gecommuniceerd. 
 
De volgende punten willen wij u graag in overweging geven: 

• Zorg dat er een heldere, begrijpelijke en eenduidige definitie komt van het begrip “participatie” 

• Zorg dat zaken die van belang zijn voor bewoners tijdig en op begrijpelijke wijze 
gecommuniceerd worden 

• Zorg dat bewoners het vertrouwen in de politiek terugkrijgen 

• Zorg voor een vaste rol voor wijk- en dorpsplatforms in alle projecten en trajecten binnen de 
gemeente 

Deze zaken zijn uiteraard ook van toepassing op onderstaande, meer specifieke zaken, waarvan wij 
graag zouden zien dat daarvoor aandacht komt in uw programma. 
 
In het kader van de eenduidigheid lijkt het ons goed de onderwerpen te volgen die in de 
Omgevingsvisie zijn benoemd en die vrijwel allemaal van belang zijn voor de bewoners. Wij zullen  
ons daarbij beperken tot de zaken die de komende jaren voor Harmelen van belang zijn. 
De onderwerpen die in de Omgevingsvisie zijn benoemd zijn: 

1. Landschap 
2. Wonen & Leefbaarheid 
3. Bedrijven 
4. Energie 
5. Agrarische sector 
6. Mobiliteit 
7. Recreatie 



8. Klimaatadaptie 
9. Gezondheid, Veiligheid & Milieu 

 
Al deze zaken zijn ook van belang voor het welzijn van Harmelen en haar bewoners en moeten 
structureel onder de aandacht blijven. 
Al deze onderwerpen hebben ook met elkaar te maken, ontwikkelingen op het ene onderwerp 
hebben invloed op andere onderwerpen. Dit betekent ook dat wij u het volgende in overweging 
willen geven. 

• Zorg voor meer samenhang in de diverse zaken die spelen 
 
Wat nogal eens opvalt bij de verschillende projecten die opgestart worden is, dat veelal niet gekeken 
wordt naar de samenhang tussen de verschillende projecten. Een tweetal voorbeelden  

1. Woningbouw, verkeer en geluidsoverlast 
2. Woningbouw en schuifruimte 

 
1. Woningbouw, verkeer en geluidsoverlast 
In Harmelen wordt in een gebied van +/- 200 m2 een drietal woningbouwlocaties aangewezen 
(Mauritshof, Raadhuislaan, Willem Alexanderlaan). Vervolgens wordt elk van deze locaties apart 
onderzocht op de vereiste aspecten waar het betreft geluid, milieu, verkeer, etc. En telkens opnieuw 
voldoet zo’n locatie aan de voor de omvang van dat project gestelde normen. 
Als echter gekeken wordt naar de samenhang van deze drie projecten, dan ontstaan bij 
omwonenden grote vraagtekens over bijvoorbeeld de verkeersdoorstroming en toename geluid. Op 
dat laatste aspect wordt bijvoorbeeld de reeds bestaande geluidsoverlast van de A12 niet 
meegenomen. 
 
2. Woningbouw en schuifruimte 
Eerder dit jaar is besloten tot het aanwijzen van Putcop II als gebied waar een nieuw bedrijventerrein 
mag komen. Daar vlak naast liggen plannen voor woningbouw. Onderzoek heeft uitgewezen dat de 
verantwoordelijke ambtenaren voor deze twee gebieden niet op de hoogte waren van elkaars 
plannen en dus ook niet met elkaar hadden afgestemd.  
Ook hier zijn bij omwonenden grote zorgen over de effecten op geluid, milieu, verkeer, etc. 
 
Specifiek 
De onderwerpen - die overigens al meerdere jaren onderdeel zijn van de dorpsagenda die het 
Dorpsplatform heeft - waarvan wij vinden dat deze (opnieuw) onder uw aandacht gebracht moeten 
worden zijn de volgende: 
 
Wonen & Leefbaarheid 
In de Woonvisie 2019  2024 is voor Harmelen vastgesteld dat er ruim 300 nieuwe woningen gebouwd 
zullen moeten worden. In de Omgevingsvisie wordt gesproken over nog eens ruim 500 woningen 
extra (na 2030) die er zouden moeten bijkomen. 
Wij denken dat het tijd wordt met de bewoners het gesprek aan te gaan over de toekomst van het 
dorp Harmelen als onderdeel van de gemeente Woerden. Kernvragen daarbij zijn hoe bewoners 
denken over de toekomst van hun dorp. Vragen daarbij ondermeer: 

o Wordt Harmelen opgeslokt door de gemeente Woerden (van dorp naar wijk) of blijven 
wij als kleine kern een buffer tegen het oprukkende Utrecht? 

o Willen we vasthouden aan de rode contouren, met alle consequenties van dien, of 
accepteren we uitbreiding als geschetst in de Omgevingsvisie? 

o Welke woningen moeten waar gebouwd worden? En wanneer? 
Met andere woorden: 

• Ontwikkel een visie over de toekomst van Harmelen (en de andere kernen), mét de bewoners 
 



Leefbaarheid maakt onverbrekelijk deel uit van wonen en alles wat daarbij komt kijken. Meer 
woningen betekent meer inwoners, meer verkeer, meer geluid, meer milieuvervuiling, minder 
veiligheid, etc. Het bewaken van de leefbaarheid is derhalve een grote opgave en zou ons inziens 
leidend moeten zijn in alle plannen die ontwikkeld moeten worden. 

• Maak leefbaarheid leidend in alle projecten 
 
Zorg & Welzijn 
Bij dit onderwerp hebben wij drie onderwerpen waarvan wij denken dat het belangrijk is dat politiek 
partijen deze opnemen in hun programma: 

• Ouderenbeleid 
Vertaald naar een integraal beleid waar het gaat om het opbouwen van een sociaal netwerk, het 
stimuleren van bewonersinitiatieven en het creëren van inzicht in de wensen van ouderen op het 
gebied van wonen. 

• Vrijwilligerswerk 
Werken aan versterking en verbreding van het bestaande vrijwilligerswerk, ondersteund door de 
gemeente 

• Jeugd 
In samenwerking met ondermeer Jeugdwerk en buurtwerk meer aandacht voor de jeugd. 
 
Tot zover enige input voor uw verkiezingsprogramma voor de komende periode. 
Namens het Algemeen Bestuur 
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