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Harmelen, 21 februari 2022 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 13 januari 2022 is het ontwerp bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2-4-6, Harmelen 
gepubliceerd, met als identificatienummer NL.IMRO.0632.BP29099-bOW1.  
Met deze brief de zienswijze van het Dorpsplatform Harmelen op dit ontwerp 
bestemmingsplan. 
 
Om te beginnen is het verheugend te zien dat er eindelijk beweging lijkt te komen in de 
nieuwbouwplannen voor Harmelen.  
 
Verdeling type woningen 
Er worden drie type woningen gepland: 
• 11 patiowoningen, in de categorie dure koopwoningen 
• 6 CPO woningen 
• Een appartementencomplex, met 14 sociale huurwoningen, 7 studio’s en 4 middenhuur 

appartementen. 
 
Bovenstaande verdeling van woningen vinden wij opvallend en onlogisch. In uw eigen 
beleidsstukken schrijft u dat bij projecten vanaf 50 woningen en meer het aantal sociale 
huurwoningen minimaal 20% moet zijn. In dit project van minder dan 50 woningen voorziet 
u 33% sociale huurwoningen terwijl in het project Hof van Harmelen (96 woningen) er geen 
enkele sociale huurwoning is opgenomen.  Over vertegenwoordiging van sociale 
huurwoningen op de ene plek en (zware) ondervertegenwoordiging op de andere plek is om 
allerlei redenen sociaal maatschappelijk onwenselijk.  
 
Verder valt op dat in deze woningverdeling de kans dat oudere inwoners van Harmelen 
kunnen doorschuiven naar een woning in dit project erg klein is, zo niet geheel 
onwaarschijnlijk. Zoals u weet heeft onderzoek (zoals ook verwoord in de Woonvisie 2019-
2023) aangetoond dat ouderen een bestaand gezinshuis alleen willen inruilen voor een 
nieuwe ouderenwoning als deze minimaal 70 of meer m2 beslaat en eventueel extra 
voorzieningen verschaft om tot hoge leeftijd zelfstandig te kunnen blijven wonen. De in het 



appartementengebouw geplande woningen voldoen niet of in onvoldoende mate aan de 
behoefte van ouderen.  
Wethouder De Weger geeft in de publiciteit aan dat de patiowoningen levensbestendige 
woningen zullen zijn omdat er ook een slaapkamer (mogelijkheid) op de begane grond zal 
zijn. Naar onze mening voldoet dat niet aan de vereisten van een ouderenwoning. Deze 
woningen zullen aantrekkelijker zijn voor een jongere categorie dan voor ouderen.  
 
De eerste plannen in 2016 (van het CPO) zijn door de gemeenteraad “on hold” gezet omdat 
men vond dat er meer seniorenwoningen op deze locatie zouden moeten komen. Het is dan 
vreemd te moeten constateren dat er nu in feite niets met het verzoek van de raad is gedaan. 
Woningen die specifiek aan de behoefte van ouderen tegemoetkomen zijn feitelijk 
vervangen door sociale huurwoningen. Wij verzoeken u derhalve de grootte en verdeling van 
de woningen in het appartementengebouw zodanig te veranderen dat deze duidelijk geschikt 
en aantrekkelijk worden voor ouderen, ook al gaat dat enigszins ten koste van het aantal 
sociale huurwoningen.  
Tevens valt het op dat het bestemmingsplan spreekt over 25 woningen in het 
appartementengebouw terwijl in allerlei eerdere documenten wordt gesproken over 24 
woningen. Wij kunnen ons derhalve niet aan de indruk onttrekken dat economische 
motieven belangrijker zijn dan woonbehoefte en woongenot. 
 
De 11 dure koopwoningen komen op de vrije markt en zullen dus ook kopers van buiten de 
gemeente aantrekken. Daar is op zich niets mis mee. Wij willen echter graag voorkomen dat 
inwoners van Harmelen op achterstand komen bij de toewijzing van deze woningen. 
De gemeente zou daartoe bij de verkoper moeten afdwingen dat deze huizen uitsluitend 
verkocht zullen worden op een vooraf bepaalde vraagprijs. 
Het zal de gemeente ook niet ontgaan zijn dat steeds vaker nieuwbouwwoningen ook per 
opbod worden verkocht door projectontwikkelaars. Voor dit segment zullen kopers 
voornamelijk bestaan uit mensen die hun oude woning verkopen. Omdat de huizenprijzen 
per m2 in de stad aanzienlijk hoger liggen dan in Harmelen brengen geïnteresseerden vanuit 
de stad een groter kapitaal mee en kunnen derhalve hoger bieden dan eigen inwoners die 
hun woning verkopen. Verkoop tegen een vooraf vastgestelde vaste prijs creëert een meer 
gelijk speelveld. Wanneer het aantal inschrijvingen groter is dan het aanbod zou onzes 
inziens tot loting moeten worden overgegaan waarbij mogelijk (liefst) mensen met een 
binding met Harmelen meer kans hebben ingeloot te worden. 
 
Naast de behoefte aan betaalbare seniorenwoningen is er eveneens behoefte aan meer 
woningen voor starters. Zoals ook uit de nota van beantwoording inspraakreacties en 
vooroverlegreacties blijkt, bij de reactie op de vragen bij 5.7, zijn de beoogde 
appartementen niet bedoeld voor starters. Daarmee is duidelijk dat op de locatie WA laan er 
geen mogelijkheden komen voor jongeren die graag in Harmelen willen blijven wonen. 
Daarnaast zijn er ook geen starters woningen voorzien op de locatie Hof van Harmelen. Ook 
dit vinden wij een buitengewoon teleurstellende en verontrustende ontwikkeling. 
 
We moeten vaststellen dat noch voor senioren noch voor starters er de komende jaren zicht 
is op het vinden van een betaalbare nieuwbouw woning. We roepen derhalve het college op 
hier urgent aandacht aan te besteden en dit tij te keren. Wij horen graag wat zij hieraan op 
korte termijn denken te gaan doen 



 
 
Verkeer 
Urgente aandacht vragen we voor het kruispunt Acacialaan, Raadhuislaan, Willem 
Alexanderlaan, Kerkweg. Het betreft hier een gevaarlijk en onoverzichtelijk kruispunt, waar 
(niet alleen) omwonenden regelmatig over klagen. Recent heeft hier nog een ernstig ongeluk 
plaatsgevonden met een bus, waarmee de klachten nog eens benadrukt worden. 
Met de 2 nieuwbouwprojecten aan dit kruispunt en het intussen gerealiseerde plan 
Mauritshof zal de drukte en het gevaar alleen maar toenemen.  
 
Wij hebben de gemeente reeds herhaaldelijk gevraagd een integrale studie te doen naar de 
verkeersstromen na realisatie van alle bouwplannen. Steeds wordt er per deelplan gekeken 
maar nooit integraal. Bij de laatste inspraak avond over de uitbreiding van bedrijventerrein 
Putcop is ons zo’n integraal plan toegezegd. Daar wachten wij nog op. Onzes inziens maken 
bovenstaande bouwplannen het steeds nadrukkelijker noodzakelijk dat er bij de Reijercopse 
overgang een aansluiting op de rondweg komt. 
Daarnaast zouden wij graag zien dat er een studie komt naar de effecten op veiligheid en 
doorstroming wanneer bovengenoemde kruising vervangen zou worden door een rotonde 
met ruim baan voor aparte verkeersvlakken voor voetganger, fietsers en snelverkeer. 
 
In afwachting van uw reactie, 
Met vriendelijke groet, 
 
 
[naam] 
Voorzitter Dorpsplatform Harmelen 
 




