
Van:
Aan: "
Cc: Raadsgriffie; "gh.woerden@ad.nl"
Onderwerp: RE: Woningbouw Harmelen
Datum: woensdag 14 september 2022 14:12:41

Geachte heer ,
 
Bedankt voor uw bericht.
Naast de woningbouwprojecten in Woerden, Kamerik en Zegveld wordt er ook door de
gemeente en andere partijen hard gewerkt aan woningbouw in Harmelen. Dit betreffen veelal
voorbereidende werkzaamheden om straks te kunnen gaan bouwen. Wij begrijpen dat deze
werkzaamheden niet direct zichtbaar zijn in het dorp. Echter hopen wij hier spoedig verandering
in te brengen. Onderstaand geven wij u een korte stand van zaken met betrekking tot de locaties
die u in uw mail heeft genoemd.
 
Hof van Harmelen:
Het bestemmingsplan inclusief omgevingsvergunningen moet nog in procedure ter vaststelling
door het college van B&W en de gemeenteraad. Door faillissement van één van de
ontwikkelaars, Tetteroo Bouw & Ontwikkeling, is er moment er geen zekerheid wanneer deze
vaststelling kan plaatsvinden. Hiervoor moet de curator een beslissing nemen. De gemeente is
afhankelijk van deze beslissing. Wij blijven ervoor strijden dat er in dit plan 96 woningen komen.
 
Raadhuislaan 1:
Hier zijn flinke stappen gezet in de voorbereidingen voor een tender. Dit is een procedure
waarbij er een ontwikkelaar wordt geselecteerd voor de bouw van de appartementen op deze
locatie. De selectie van de ontwikkelaar vindt in Q4 2022 plaats. In 2023 wordt het plan
uitgewerkt, aansluitend vindt de start bouw plaats.
 
Willem-Alexanderlaan 2-6:
Het bestemmingsplan is Q2 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Er loopt een procedure bij
de Raad van State. In oktober en november vinden werkzaamheden plaats voor het bouwrijp
maken van het gebied.
Kinderdagverblijf Triaq wordt in Q4 2022 opgeleverd waarna het kinderdagverblijf op de WA-
laan kan verhuizen en dit pand gesloopt wordt. In totaal komen hier 6 CPO woningen, 11
patiowoningen (koop) en 25 appartementen van Cazas Wonen (21 sociaal en 4 middenhuur). De
verwachte start bouw is medio 2023 en de oplevering volgt 1 jaar later.
 
Vertrouwende u hiermee te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,

Beleidsadviseur Wonen

0348-
Aanwezig ma t/m do en vr (ochtend)

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.



 

  

  

   

      

 

     

                

               

              

          

         

              

             

           

               

  

   




