
Dorpsoverleg 20-06-2022



Agenda Dorpsoverleg 20 juni 2022 

• 20.00 uur: Opening en mededelingen

• 20.05 uur: Over het dorpshuis

• 20.25 uur: Dorpsvisie 

• 21.00 uur: Doorfietspad (voorheen Snelfietspad)

• 21.15 uur: Update TreeMark

• 21.30 uur: Wat verder ter tafel komt en sluiting



Opening & Mededelingen

José van Engelen, Voorzitter



Over het Dorpshuis



Even voorstellen

Ellen Vossen – Sociaal Beheerder Dorpshuis Harmelen

Corinna Mitrovitch - Buurtverbinder Harmelen / gemeente Woerden



Wat doet gro-up buurtwerk?



Doorlopend Programma



Bijzondere data 
en initiatieven

• 23 juni | Koeiemart on Tour

• 24 / 25 juni | Inwonerinitiatief Oude 
Begraafplaats

• 29 juni | Geheugencafé Harmelen

• 3 juli | Kleedjesmarkt & Gluren bij de 
buren & lekkers

• 1 september | Hollandse Ochtend

• 21 juli / 18 aug | Stilte-wandelingen 
Kievit

• Hele zomer | DUOfiets

• 11 December | Midwinterwandeling

LET OP!

Het Dorpshuis en de 
Bibliotheek zijn van 11 juli 
t/m 20 augustus alleen in 
de ochtend geopend van 
10.00-13.00 uur

Voor meer informatie over 
activiteiten, neem contact 
op met Ellen of Corinna



Dorpsvisie



Even voorstellen
Mario Bakker

• Marketeer

• Bestuurder (VBA)

• Secretaris (VBA)

Michel Toutenhooft

• Online strateeg/Digital expert



(WHY)
Belang van Harmelen, voor Harmelen
• Eén aanspreekpunt

• Vergemakkelijken onderzoeken 
voorafgaand aan plannen

• Toetsen van bestaande plannen

• Pro-actief

• Autoriteit

• Draagvlak vergroten

• Beïnvloeden, inspireren en motiveren



(WHAT)
Uitdagingen 
• Verbreding en verhoging van het aantal leden, betrokkenen

• Meer diversiteit (juiste afspiegeling) 

• Duidelijke doelen voor ogen

• Geen duidelijke politieke voorkeurspositie

• Ophalen wat er (nog meer) leeft/speelt

• Verhogen betrokkenheid ondernemers



(HOW)
Goede vertegenwoordiging
• Laten zien wat je (al) doet

• Gebruikmaking digitale mogelijkheden

• Laagdrempelig en Mobile

• Snel en makkelijk

• Agenda samenstellen met oog voor alle doelgroepen



FASE 1 (doe, kies of strijd mee voor jouw Harmelen)

• Overtuigen van de WHY

• Middel Social Media

• QR code met duidelijke en 
makkelijke mogelijkheid vóór 
stemmen

• Bredere agenda samenstellen met 
oog voor alle doelgroepen op de 
site



FASE 2 (doe, kies of strijd mee voor jouw Harmelen)

• Poster (als verkiezings)campagne via 
winkeliers 

• Social Media Activatie plan 

• Laagdrempelig

• Snel, makkelijk maar ook anoniem 
kunnen vóór stemmen



Doorfietspad

Cees Lock



Doorfietsroute Woerden - Utrecht



Vraag

Wie is er vanavond lopend/ fiets of met de auto? 



Vraag

Als u vandaag op pad bent geweest, was dat op 

de fiets of met de auto? 



Stelling

Een doorfietsroute tussen Woerden en Utrecht is 

een goede zaak!



Doel:

• Stimuleren van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer

• Na opening van de fietsroute in 2023 10% meer fietsgebruik 

op deze doorfietsroute vergeleken met voorgaande situatie

• In 2030 50% van alle ritten <15 km op de fiets



26 november 2019 informatieavond

Keuze route:

- door Centrum 

- Door Acacilaan











Inrichting Haanwijk

• Inrichten als fietsstraat (auto te gast)

- Huidige breedte blijft
- Rood asfalt aanbrengen 3,50m breed

- Elementenverharding 2x 0,50m

- Uitritconstructie Willem de 
Zwijgerlaan

21-6-2022



Inrichting kruispunt Haanwijk - Uitweg

• Inrichting fietsstraat doorzetten tussen 
Haanwijk en Uitweg;

- Aanbrengen uitritconstructie;

- Verplaatsen 2 parkeervakken, 
parkeercapaciteit ongewijzigd

21-6-2022



Inrichting Uitweg

• Inrichten als fietsstraat (auto te gast) 

- Versmallen naar 4,50m (nu 5,0m)

- Rood asfalt 3,50m aanbrengen

- Elementenverharding 2x0,50 m aanbrengen

- Parkeervakken opschuiven naar zuiden

- Restruimte aan Oude Rijn ten behoeve van 
groen

- Uitritconstructie kruispunt Rijnlaan

21-6-2022



Inrichting kruispunt Uitweg / Kalverstraat

• Aanbrengen kruispuntplateau rood asfalt

21-6-2022



Inrichting Kalverstaat – Dorpsstraat

• Blijft zoals het nu is

21-6-2022



Vraag

Wat is voor u belangrijk bij 

doorfietsroute?



Ambities:

• Veiligheid

• Aantrekkelijkheid

• Duurzaamheid

• Partnerschap en participatie



Meer 
fietsgebruik op 

deze 
Doorfietsroute

Een veilige  
Doorfietsroute

Een duurzame 
Doorfietsroute

Een 
aantrekkelijke 
Doorfietsroute

Participatie



Planning:

• Uitvraag aanbesteding: juli 2022

• Gunning: september 2022

• Realisatie: 2e / kwartaal 2023



Vragen?



TreeMark



Bomen aanplanten en 
vervangen 20 juni ‘22



Inhoud

• Over TreeMark

• Situatie Harmelen

• Uitgangspunten voor aanplant en vervanging

• Selectie voorlopig ontwerp

• Planning, uitnodiging 21 juni



BOMEN AANPLANTEN EN VERVANGEN 

IN DE HOOFDSTAD VAN HET GROENE HART

Over TreeMark Woerden

• Onderzoek en Advies • Bomen rooien • Groeiplaatsinrichting en 
Aanplant



Treemark Woerden zet zich in voor: 

Gezond, compleet en toekomstbestendig 
bomenbestand

Kennismaken met TreeMark Woerden



• Verbeteren boomkwaliteit in wijken

• Boomstructuren (in buitengebied) verbeteren

• Aandacht voor bomen op bijzondere locaties

• TreePark(s) aanleggen minibos(jes) en 
ecologisch, educatief buitenlokaal

Over TreeMark Woerden



RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE 2009-2030

GROEN BLAUW OMGEVINGSPLAN 2014-2023, 

deel 2 (Streefbeelden per wijk)

Groenblauwe structuren

Hittestress

Uitgangspunten



Hittestress 



Aantal bomen

Beleid: 1 boom per hh

2.753 huishoudens

Praktijk: 3.050 bomen

>100% 

Analyse bomenbestand 
Harmelen

Kroonvolume

Gemiddeld: 142 m3

Harmelen: 124 m3



Input ansichtkaarten

Ruim 360 reacties

50% uit Harmelen



Input ansichtkaarten

5%

42%

3%

26%

7%

14%

2%

1% Voorkeur Harmelen
Behouden

Planten

Snoeien

Vervangen: boom te groot

Vervangen: onveilig

Vervangen: overlast

Verwijderen

wil meedenken

(leeg)



Onze uitgangspunten 
aanplant en vervanging



• We verwijderen geen gezonde 
bomen
• Overlast door schaduw, blad, vruchten etc is 

geen reden voor kap.
• Angst dat een boom zal omvallen is ook geen 

reden voor vervanging. 

• We planten geen bomen op kabels en 
leidingen
• Wel op riolering, rekening houdende met 

vervanging op termijn.

• We planten binnen de kom óók 
uitheemse soorten
• Japanse sierkers bijvoorbeeld, hier is veel 

vraag naar.

Uitgangspunten TreeMark

• We planten geen bomen in verharding
• We vervangen verharding door open 

grond/groenvak.

• We planten de juiste boom op de juiste 
plek 
• Niet te grote bomen, rekening houden met de 

kenmerken/voorkeuren van de boomsoort. 

• Fruitbomen worden in parken 
toegepast
• Om overlast (vruchten, insecten) in 

woonstraten en bij speeltuinen te voorkomen.



Selecteren uit mogelijkheden



- Hittestress (de gebruiksdruk 
speelt hierbij mee)

- Realisatie boomnorm (aantal 
bomen per huishouden in de 
wijk) 

- Ondergrondse groeiruimte

- Bovengrondse groeiruimte

- Ruimtelijke ontwikkeling

Score per locatie

- Onderdeel van structuur

- Onderdeel van groene 
hoofdstructuur

- Groeiplaatsinrichting oud vs
nieuw

- Boomgrootte oud vs nieuw

- Schaduwtoets

- Wensen inwoners 



Kans: geen belemmeringen

Geselecteerd voorlopig ontwerp

Geannuleerd



Doorgezet: geen technische belemmeringen; 
rioolbuis ligt diep



Brede stoep, ruimte voor bomen?



Ondergrondse knelpunten



Mei Veldonderzoek, mogelijke locaties selecteren

Mei Boomsoortkeuze

Juni Voorlopig ontwerp terugkoppelen en bespreken

Juli Reacties verwerken, definitief plan maken

Q3 Kap- en rooiwerk

Q3+4 Groeiplaatsinrichting

Q4 Aanplant nieuwe bomen (vanaf medio november)

Planning 2022



Praat mee over het voorlopig ontwerp

21 juni 19:30 Dorpshuis Harmelen



Vragen?
Inschrijven voor dinsdag kan op de lijst



Wat verder ter tafel komt


