
Aan Wethouder Ad de Regt, 

Wijkambtenaar [naam] 

Postbus 45 

3440 AA  Woerden 

 

Cc: Gemeenteraad Woerden.  

 

Harmelen, 17 mei 2022 

 

Beste Ad en [naam], 

 

Wij willen jullie meenemen in onze informatieachterstand. Als Dorpsplatform worden wij 
regelmatig niet of pas na actie onzerzijds betrokken bij allerlei ontwikkelingen die in Harmelen 
gaande zijn. Veel van de informatie over ontwikkelingen lezen wij in de krant, of komt pas tot ons 
als we er zelf achteraan gaan nadat we iets horen of opvangen. 
Hierdoor en hiermee kunnen wij onze rol als Dorpsplatform niet goed uitvoeren. Ons gezamenlijk 
doel is immers om te werken aan het in stand houden en verbeteren van een goed woon- en 
leefklimaat in Harmelen, waarbij samenwerking tussen bewoners, instellingen in Harmelen en de 
gemeente noodzakelijk is. 
Het gaat zelfs nog een stap verder, want we hebben afgesproken bij de oprichting van het 
Dorpsplatform dat de gemeente Woerden zich verplicht om, bij het maken van nieuwe plannen 
m.b.t. de leefbaarheid van Harmelen, het Dorpsplatform om advies te vragen. Deze adviezen van 
het Dorpsplatform kunnen door de gemeente alleen beargumenteerd terzijde worden gelegd. 
Helaas ontvangen we nog steeds niet of te laat informatie over en worden we niet vroegtijdig 
betrokken bij de planontwikkelingen van:  

• Harmelerwaard, de opzet van een projectgroep.  
In de krant moeten we lezen dat er een projectgroep opgestart is. Een gesprek 
vindt pas plaats nadat we hierover zelf aan de bel hebben getrokken. 

• Onderzoek naar de zwembaden in Woerden waarover eind mei een eerste 
rapportage naar de Gemeenteraad gaat. 
Pas nadat we iets opvangen en zelf contact zoeken met het bureau dat dit project 
doet, vind er een gesprek plaats. 

• Verplaatsing van de brandweerkazerne uit de kern. 
• Sluiting van de gymzaal in Harmelen Noord. 

Een mededeling die en passant wordt gemeld tijdens het gesprek over het project 
Harmelerwaard. 

• Putcop fase 2, waarover kortgeleden een voorlichtingsavond is gehouden specifiek 
voor ondernemers, waar het Dorpsplatform niet voor uitgenodigd was en wij 
achteraf tijdens het gesprek met de projectleider hierover hoorden. 

 
Op 25 april heeft [naam] hierover met [naam] gesproken, waarna diverse gesprekken met leden 
van ons bestuur zijn gevoerd. 
 
Uiteraard mag van ons gevraagd worden dat wij actief onze voelhorens uitsteken binnen de 
gemeenschap, maar daar waar de gemeente actief bezig gaat met zaken die ons dorp aangaan, 
mag verwacht worden dat wij daarbij in een vroeg stadium actief betrokken worden. Wij vragen 



jullie dan ook hierop actie te ondernemen bij alle ambtenaren die bezig zijn met 
planontwikkelingen in en rond Harmelen. 
 
Graag horen we van jullie, 
Met vriendelijke groet, 
 
[naam],                                                                                  [naam], 
Voorzitter Dorpsplatform Harmelen                                         Secretaris Dorpsplatform Harmelen 


