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Betreft: Ontwikkelingen Oranjepark 2

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, en geachte Raad,  

Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen omtrent onze zorgen over het nieuwe ontwikkelplan 
Oranjepark 2.

Al sinds 2009 zijn er plannen over het bebouwen van het Burgemeester Mooymanpark , beter bekend als het 
hertenparkje. In 2009 zijn er over deze ontwikkelingsplannen afspraken gemaakt tussen de 
woningbouwvereniging en de omwonenden over de toekomstige bebouwing. Deze afspraken zijn vastgelegd 
in een tekening en verslagen, zie bijlagen 1 en 2. 

Ieder half jaar is er contact geweest met de woningbouwvereniging met de vraag wanneer de oorspronkelijke 
ontwikkelingsplannen van start zouden gaan. Totdat de eerste presentatie is gegeven is er geen informatie 
gegeven en is gezegd dat er nog geen ontwikkelingen waren. 
Tot onze grote verbazing werd tijdens de presentatie aangegeven dat deze plannen wel degelijk al vanaf 2017 
in ontwikkeling waren zonder enkele inspraak of participatie van omwonenden en betrokkenen. Er is een 
volledig nieuw plan ontwikkeld welke compleet anders is dan de oorspronkelijke plannen, dat wil zeggen een 
groter pand met meer appartementen welke op een totaal andere plaats komt te staan, zie bijlage 3. Dit 
betekent ook dat daardoor een van de laatste stukken groen binnen de nieuwbouw van de Gemeente 
Oudewater verdwijnt. Dit alles is gepresenteerd als een voldongen feit waarbij er op geen enkele manier een 
mogelijkheid is om mee te denken en te participeren op de bouwplannen. Zoals de woningraad het zegt: “De 
personen die hierover gingen, werken hier inmiddels niet meer, en wij wisten nergens van. Deze plannen zijn 
inmiddels ontwikkeld en die staan vast”. 

Zoals u allen begrijpt heeft dit een groot effect op onze leefomgeving. Onze rustige groene buurt verdwijnt, de
omgeving wordt veel minder groen omdat de meeste grote bomen plaats moeten maken voor parkeerterrein 
en bebouwing. In plaats hiervan krijgen wij uitzicht op een kolossaal gebouw en inkijk in onze tuinen en 
huizen.

Met een delegatie van de Pr. Bernhardstraat 4 t/m 26 hebben wij direct contact opgenomen met de 
woningraad om bovenstaande te bespreken. Volgens de woningraad hebben wij als buurtbewoners op geen 
enkele manier recht op participatie/inspraak m.b.t. de bebouwing, er kan alleen onderhandeld worden over 
het aanstaande groenbeleid. 



Wij begrijpen dat de wens is om te bouwen in het Burgemeester Mooymanpark en willen daarom graag met u
in gesprek om tot een constructieve oplossing te komen.   

 

Met vriendelijke groet,

Namens de bewoners van Pr. Bernhardstraat 4 t/m 26,

xxx


