
Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Beslissing dorpsplatform starterswoningen Kamerik
Datum: maandag 11 april 2022 14:44:15

Geachte heer ,
 
Bedankt voor uw bericht. Ook wij vinden het belangrijk dat alle Woerdenaren goed kunnen
wonen in een door hen gewenste, betaalbare en geschikte woning. Daarom zijn wij in de hele
gemeente bezig met veel verschillende nieuwbouwprojecten om aan de woningbehoefte van
inwoners te voldoen. Starters zijn één van de doelgroepen waarin in de woonvisie van de
gemeente ook extra aandacht aan wordt gegeven.
 
Het is correct dat het Dorpsplatform Kamerik recentelijk de gemeente heeft benaderd met het
CPO-initiatief. De gemeente heeft het initiatief beoordeeld en er is geconcludeerd dat het
ingediende plan zoals voorgelegd lastig in te passen is op deze locatie. Dit heeft o.a. betrekking
op de gestelde parkeernorm, financiële haalbaarheid, maar ook kan vanwege juridische
uitspraken een locatie niet meer direct gegund worden aan één partij (zoals dit CPO-project).
Verder streeft de gemeente er naar om starters een kwalitatief goed onderkomen te bieden met
een toekomstbestendig product.
De gemeenteraad wordt nog nader geïnformeerd over dit initiatief. Een definitieve uitspraak in
deze is zodoende nog niet gedaan.
 
Voor de locatie aan de Mijzijde zijn de ontwikkelingen in een verder stadium. Recentelijk is hier
ook een informatieavond over geweest. Meer informatie is te vinden op
https://weidseweeldekamerik.nl/home. In dit project komen meerdere staterswoningen waar u
zich t.z.t. voor kunt inschrijven. De verwachting is dat in juni 2022 de verkoop start. Hier komen
in ieder geval 10 starterswoningen in.
Verder is het wellicht interessant om op de hoogte te blijven van de gebieden Snellerpoort en
Nieuw-Middelland. Hier worden de komende jaren veel woningen gebouwd, waaronder voor
starters. Door u te abonneren op de nieuwsbrieven blijft u goed op de hoogte van de
ontwikkelingen in deze gebieden.
 
Vertrouwende u hiermee te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,

Beleidsadviseur Wonen
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De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.



 
 

Van:  
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 19:29
Aan: !Raadsleden <Raadsleden@woerden.nl>
Onderwerp: Beslissing dorpsplatform starterswoningen Kamerik
 
Beste heer/mevrouw,
 
Op 19 maart heeft het secretariaat dorpsplatform Kamerik laten weten dat het voorgestelde
plan voor starterswoningen niet gesteund wordt door de gemeente. Als belangstellende kreeg ik
een summiere toelichting over waarom het CPO-project niet gerealiseerd mag worden in het
bestaande beleid.
 
Via deze weg wil ik laten weten deze beslissing te treuren, maar bovenal hoop ik verdere
verantwoording van de gemeenteraad te krijgen voor deze keuze. Als geboren en getogen jonge
Woerdenaar wil ik in de nabije toekomst een eigen plekje in Woerden of omstreken
bemachtigen, maar mijns inziens wordt dit onvoldoende gefaciliteerd door de gemeente. Ik ben
dan ook zeer benieuwd naar de beweegredenen voor deze beslissing van de gemeenteraad.
 
Met vriendelijke groet,
 




