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Geacht college,
Via de Directeur gemeente Woerden ontving de Commissie Toekomst de Schulenburch een 
reactie op het verzoek van de commissie om voortvarend een projectleider aan te stellen voor 
het maken van een plan voor de toekomst van De Schulenburch. Door de gemeente wordt 
aangegeven dat de aanpak van de herontwikkeling van De Schulenburch weer vooruitgeschoven 
wordt naar het eerste kwartaal van 2023. Wij zijn hier zeer teleurgesteld over. Het advies van 
onze werkgroep is al 19 maart 2021 naar de gemeente gestuurd en er is nog weinig voortgang 
geboekt.
Door het ontbreken van een lange termijn perspectief staat het voortbestaan van De 
Schulenburch, vanwege diverse omstandigheden, ernstig op de tocht. Als er zicht is op een 
duurzame toekomst op afzienbare termijn is de periode daarnaartoe beter te overbruggen. 
Door de leden van de commissie, allen vrijwilligers, is tijd en energie gestopt het ontwikkelen van 
een advies en men is ook bereid daar aan verder te werken en mogelijk ook hierin te investeren. 
Door het steeds maar vooruitschuiven van de aanpak door de gemeente is de kans groot dat 
betrokkenen afhaken. De commissieleden voelen zich door deze actie niet meer serieus 
genomen.
Voor de continuïteit van De Schulenburch en betrokkenheid van de commissieleden is het 
belangrijk dat er op korte termijn zicht is op voortgang. In ons advies hebben we suggesties 
gedaan voor bureaus die een haalbaarheidsstudie kunnen uitvoeren. Wij zijn bereid als 
commissie om een van deze bureaus te selecteren en te begeleiden, zodat de inzet van een 
gemeentelijke projectleider beperkt hoeft te zijn. Mogelijk kan de dorpsambtenaar Ivar Dekkinga 
hier ook een rol in spelen.
Gezien bovenstaande verzoeken wij u dringend om de aanpak van de herontwikkeling van De 
Schulenburch niet verder uit te stellen. Alle ingrediënten om tot een ontwikkelingsplan te komen 
zijn volgens ons beschikbaar en wij willen ons als commissie nu nog inzetten voor een duurzame 
toekomst voor ons Dorpshuis.
Een afschrift van deze mail sturen we naar de gemeenteraad, Bestuur De Schulenburch en AB 
Dorpsplatform Kamerik.
Met vriendelijke groet,

{functie} Commissie Toekomst de Schulenburch
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