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Beste  leden van het Forum Ruimte

Wij zijn bezorgd over het proces rond de vaststelling van de Omgevingsvisie Oudewater. Onze 

bezorgdheid komt voort uit de volgende gebeurtenissen.

- In 2019 heeft het dorpsplatform Hekendorp samen met inwoners een dorpsvisie opgesteld.

- In deze dorpsvisie is aandacht voor kleinschalige bouw van woningen in Hekendorp.

- In mei 2021 werden wij ‘uit het niets’ geïnformeerd over een uitbreiding van Hekendorp in 

westelijke richting met maximaal 50 woningen.

- In juni blijkt tijdens een bijeenkomst met de inwoners en de gemeente dat deze plannen op 

veel weerstand stuitte.

- De betrokken wethouder geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat er voldoende draagvlak is 

voor woningbouw in Hekendorp.

- Uit  een later gesprek tussen de wethouder en het dorpsplatform is ons gebleken dat er met 

betrekking tot eventuele woningbouw in Hekendorp een nieuwe start wordt gemaakt voor 

participatieproces met inwoners zoals een  onderzoek naar de woonbehoefte (aantal, soort) 

en overleg met de Hekendorpers over mogelijke bouwlocaties.

- In de concept omgevingsvisie, die binnenkort aan u wordt voorgelegd, zien wij echter niets 

meer terug van ‘deze pas op de plaats’ en wijst alles op een keuze voor de bouw van 

(maximaal 50) woningen in westelijke richting. 

- Wij hebben de indruk dat deze keuze uitsluitend is gebaseerd op de mogelijkheid die de 

provincie biedt om, onder strenge voorwaarden, voor het behoud en versterken van de 

vitaliteit van kernen maximaal 50 woningen buiten de bestaande contouren te bouwen en 

niet op de dorpsvisie of wensen van inwoners.

- 50 woningen extra past niet bij een klein dorp als Hekendorp. Zoeken naar mogelijkheden 

binnen de bestaande bebouwing, voor lokale woningbehoefte, past veel beter in de 

dorpsvisie dan een relatief grote concentratie woningen in westelijke richting. 

- Wij maken ons zorgen dat de toezegging aan het Dorpsplatform om eerst een net 

participatieproces te voeren over de wenselijkheid van woningbouw en in  het verlengde 

daarvan mogelijk een verkenning van locaties (nog) niet heeft plaats gevonden.  

- Als al een principe keuze in de concept omgevingsvisie wordt gemaakt voor een bepaalde 

locatie dan kan je niet meer spreken van een nieuwe blanco start van een participatieproces!



Het Dorpsplatform heeft uiteraard vooraf kennis genomen van de strekking van deze  brief. Het 

onderstreept van harte de noodzaak van het (eerder met de gemeente afgesproken) onderzoek en 

van de (eveneens eerder met de gemeente afgesproken) participatie van de Hekendorpers.

Wij  vragen u daarom in de omgevingsvisie nog geen keuze te maken 

Aan de vooravond van de behandeling van de omgevingsvisie vinden we het belangrijk u op de 

hoogte te brengen van onze zorgen van het proces tot nu toe. 

 Wij vragen u met klem dit moment aan te grijpen en bij de start van deze nieuwe raadsperiode 

daadwerkelijk een frisse en mooie start te maken met een constructief participatietraject zonder dat 

al een keuze voor de locatie van woningbouw in bij voorkeur westelijke richting wordt vastgelegd in 

de  omgevingsvisie.  Dit zou kunnen door een adempauze in bouwen en de behandeling van de 

Omgevingsvisie te verplaatsen naar het einde van het jaar of door de mogelijke locaties uit de 

omgevingsvisie te halen en op te nemen dat samen met inwoners uit Hekendorp wordt onderzocht 

of woningbouw in Hekendorp wenselijk is, voor welke groepen en hoe dit zou kunnen worden 

gerealiseerd.

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid onze brief mondeling aan u toe te lichten.
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