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Geachte heer, mevrouw, 
 
Graag nodigen wij u uit voor een bewonersavond op dinsdag 19 februari a.s. om 19.30 uur over het 
haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente gaat uitvoeren naar mogelijke bedrijfsruimte bij u in de buurt. 
De avond wordt georganiseerd door het Dorpsplatform Harmelen en wij zijn als gemeente te gast in het 
dorpsoverleg. De bewonersavond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Het Dorpshuis aan de 
Schoollaan 8 in Harmelen. De bewonersavond is vrij toegankelijk. 
 
Na een introductie van onze kant en informatie over het proces bent u in de gelegenheid om vragen te 
stellen en ons uw opmerkingen mee te geven. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen of bedenkingen 
heeft over de eventuele inpassing van bedrijven nabij uw woonomgeving. Daarover willen wij graag met 
u in gesprek. Wij hebben de intentie om uw opmerkingen zo veel mogelijk mee te nemen bij het 
onderzoek en daarover terug te koppelen.  
  
Het onderzoek van de gemeente richt zich bij u in de wijk op het gebied aan de oostzijde van het 
bedrijventerrein Putkop tussen de Breudijk en de Leidsestraatweg. Dit gebied is nu onbebouwd.  
De gemeente wil onderzoeken of het mogelijk is hier circa 3 hectare bedrijven op een landschappelijke 
wijze in te passen. 
 
De aanleiding voor dit onderzoek ligt in het feit dat ondernemers in de gemeente Woerden grote 
behoefte hebben aan meer ruimte voor hun bedrijven. Het gaat hier om bedrijven die niet in 
kantoorgebouwen kunnen worden gehuisvest maar bedrijfsgebouwen nodig hebben. De 
bedrijventerreinen zijn vol en de gemeente wil voorkomen dat lokale bedrijven noodgedwongen uit 
Woerden wegtrekken uit gebrek aan ruimte.  
 



Het college van burgemeester en wethouders heeft drie locaties aangewezen om te onderzoeken of hier 
schuifruimte gerealiseerd kan worden. Het is niet zeker of dit op alle locaties ook daadwerkelijk gaat 
gebeuren. Dat hangt af van de uitkomsten van het onderzoek dat de gemeente gaat uitvoeren en 
besluitvorming daarover in de gemeenteraad.  
 
Het persbericht met aanvullende informatie daarover vindt u op de website van de gemeente onder het 
kopje Nieuws. U kunt ook contact opnemen met het Team Ruimtelijke Plannen van de gemeente, 
telefoon 14 0348 of met een email naar stadhuis@woerden.nl. U kunt dan vragen naar mevrouw 
Baggen of de heer Palm. De gemeenteraad vergadert op 21 februari en 7 maart 2019 over de plannen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
J. Michel, 
Manager Ruimtelijke Plannen  
 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 
 


