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De ontwikkeling van de woningbouw aan de Kerkwetering is met het aangenomen 
raadsbesluit ‘Vestiging voorkeursrechten Kerkwetering obv Wet voorkeursrecht 
gemeenten’ in de raad van 9 juni jongstleden weer een stap verder gekomen. In de 
startnotitie verschenen oktober 2021 staat een start bouw 1e bouwveld gepland voor 
2025. Op basis van latere berichten lijkt de ontwikkeling minder snel te gaan dan 
eerdere schema’s aangaven. 

1. Kan het college aangegeven welke globale tijdsplanning voor de ontwikkeling 
nu gehanteerd wordt?  

Er lijkt  nog weinig helderheid over de invulling en de vorm van het bijbehorende 
participatietraject voor de planontwikkelingen. In de startnotitie Kerkwetering 
gedateerd van oktober 2021 staat dat dit proces een doorlopend proces is tijdens dit 
project. 

2. Kan het college aangeven op welke manier omwonenden en bewoners in 
Oudewater in bredere zin nu betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
Kerkwetering voor woningbouw? 

3. Kan het college aangeven op welke manier het participatieproces vorm krijgt 
bij de ontwikkeling van Kerkwetering? 

4. Kan het college aangeven of in de ontwikkeling van het participatieproces de 
participatiewijzer van ProDemos een rol heeft? Zo niet, waarom niet en zo ja in
welke vorm en met welke uitkomst?

5. Is er in dit proces ruimte om naast fysieke participatie ook een digitale 
participatieomgeving te creëren met als doel een brede groep van inwoners in 
Oudewater te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van
dit voor Oudewater betekenisvolle woningbouwprogramma? 

Als voorbeelden voor digitale participatie zonder een voorkeur uit te spreken 
verwijzen we graag naar de inspiratiegids Digitale Participatie 2021 van Lokale 
Democratie op www.lokale-democratie.nl 

De huidige woonvisie is gedateerd 2020 – 2025. De woningbouw op Kerkwetering 
betreft de periode vanaf 2025 en loopt door tot 2040. 

6. Kan het college aangeven in welke mate de huidige woonvisie nog passend is 
en in welke mate een herziening van de woonvisie 2020 -2025 wenselijk is 
voor een passende kaderstelling voor het woningprogramma op Kerkwetering?
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