
Bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2-4-6 

Tekst inspreken gemeenteraad 21-04-2022 

Geachte voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad, 

Voor u zit één van die lastige bewoners uit Harmelen. Althans, zo worden degenen die het 
wagen kritisch te zijn over door de gemeente gepresenteerde plannen nogal eens betiteld. 
Overigens ten onrechte. 

Voor u zit ook een bewoner die ooit bewust gekozen heeft voor de woning waarin hij woont: 
Privacy, rust en een mooie omgeving. Maar die dit alles met de voorliggende plannen ernstig 
aangetast ziet worden, helaas! 

Tot u spreekt een bewoner die zich - net als vele andere bewoners in Harmelen - niet 
gehoord voelt en - vooral daardoor - niet serieus genomen vindt.  
Niet serieus, omdat er wel met hem gesproken wordt, maar niet naar hem geluisterd wordt. 
Niet serieus omdat er toezeggingen gedaan worden, die vervolgens niet waargemaakt 
worden. 

Tot u spreekt ook een bewoner die - net als velen van u - onderschrijft dat er woningen 
moeten komen in Harmelen, met name voor senioren en starters. En die ook vanaf dag 1 dat 
uitgesproken heeft. Daarover gaat het hier dus niet. Wel over de wijze waarop zaken 
voorgespiegeld worden die uiteindelijk “net even anders” blijken uit te pakken. 

Ik ben grootgebracht met bepaalde normen en waarden. Integriteit, respect en 
rechtvaardigheid zijn daarvan enkele belangrijke. En juist deze lijken, in de wijze waarop de 
gemeente de plannen aan de Willem Alexanderlaan vorm geeft, met voeten getreden te 
worden. Enkele voorbeelden. 

• Sociale huurwoningen naar de omwonenden presenteren als seniorenwoningen getuigt
van weinig integriteit

• Als een gemeenteraad vraagt om meer senioren en starterswoningen en de wethouder
vervolgens niet verder komt dan een inspanningsverplichting getuigt dat van weinig
respect voor die raad.

• Dat geldt ook voor de wijze waarop dit college omgaat met de inspanningen van burgers.
Ik verwijs alleen maar naar de wijze waarop met zienswijzen wordt omgegaan.

• Als omwonenden een kruispunt als gevaarlijk beschouwen, maar dit vervolgens wordt
afgedaan als flauwekul (de regels en richtlijnen zijn duidelijk), getuigt dat van het weinig
serieus nemen van omwonenden.

• Rechtvaardigheid is als er gebouwd wordt voor bewoners van Harmelen. Iets wat ook de
nadrukkelijke wens is en waarom bouwen in Harmelen primair ondersteund wordt door
bewoners uit Harmelen. Natuurlijk zijn er regels en richtlijnen, maar met wat er nu
neergezet wordt, mogen bewoners straks in de rij gaan staan voor één van de woningen
die nu gepland staan. Dat komt - in ieder geval bij mij en bij vele dorpsgenoten - niet over
als zijnde rechtvaardig.



Ik kan vele voorbeelden geven van zaken die niet goed gegaan zijn de afgelopen jaren, niet 
alleen in dit bestemmingsplan, maar in vrijwel alle plannen waar de gemeente de afgelopen 
jaren mee bezig is geweest. Dat zal echter weinig toevoegen aan wat u als raad al weet en 
heeft ervaren. 

Waarom ik zo strijdbaar ben heeft - hoe bijzonder - alles te maken met wat u ook voor uzelf 
nastreeft: 

• Respect voor u als persoon en wat u inbrengt in het debat

• Serieus genomen worden in de zaken die u aan de orde stelt: zoals het bewaken van uw
privacy, uw woongenot, veiligheid, natuur en milieu.

• En rechtvaardigheid in de besluitvorming over zaken die aan de orde komen.

Wat ik van u vraag is om in uw besluitvorming over het bestemmingsplan Willem 
Alexanderlaan 2-4-6 de volgende 3 punten onderdeel te maken van uw besluit: 
1. Zorg er voor dat senioren in Harmelen ook daadwerkelijk een serieuze mogelijkheid

krijgen een woning te verwerven op deze locatie. Alleen dan komt er iets terecht van de
zo gewenste doorstroming.

2. Bewoners van de Eikenlaan - en dus ook ik - moeten weten waar ze aan toe zijn als het
besluit genomen wordt. Waaronder:

o Wat wordt er nu precies gebouwd en hoe gaat het appartementencomplex er uit
zien

o De bewoners van de Eikenlaan mogen als gevolg van dit bestemmingsplan niet op
kosten gejaagd worden. Wat nu wel dreigt te gebeuren! Voor mij persoonlijk zou
dit niet acceptabel zijn en een belangrijk aspect bij mijn overwegingen over hoe
verder.

3. Maak onderdeel van de bouwplannen in deze hoek van Harmelen het daadwerkelijk
aanpakken en verminderen van de toenemende geluidsoverlast in het hele dorp, waarbij
de toenemende geluidshinder van de A12 meegenomen wordt. Accepteer daarbij niet
langer de formele uitspraak dat de A12 niet het probleem van de gemeente is.

Tenslotte enkele suggesties van een betrokken burger: 

• Vertrouwen is belangrijk om met elkaar zaken voor elkaar te krijgen. Vertrouwen komt te
voet en gaat te paard, is het gezegde. Ik kan u vertellen dat ik vele paarden heb zien gaan
de afgelopen jaren. Zie er als raad op toe, dat gewerkt gaat worden aan het terugwinnen
van het vertrouwen van de bewoners in u: hun bestuur.

• Besteedt meer aandacht aan de bewoners die al in de gemeente wonen. Zij hebben óók
rechten, bijvoorbeeld waar het gaat om privacy. Deze kunnen niet altijd zomaar
ondergeschikt gemaakt worden aan de ambities van een college.

• Neem bewoners daarbij serieus, zodat zij daadwerkelijk willen (blijven) meedenken over
de toekomst van hun woon- en leefomgeving. Ga eerst eens met ze praten, maak daarna
een plan en verwerk daarin hetgeen bewoners aandragen. Dat gaat zeker tot meer
succes en kortere procedures leiden.

Tot zover mijn verhaal. 
Dank voor uw aandacht 


