
Bewonerscollectief Dijkgraaflaan / Kerkwetering 
 

 
De gemeente is op verzoek van het bewonerscollectief Dijkgraaflaan / Kerkwetering met hen in gesprek gegaan over 
de aanpak van verdere ontwikkeling en de daarin te zetten processtappen.  
Het bewonerscollectief vertegenwoordigt de direct omwonenden. Voor de gemeente is het handig (en verstandig) 
een centraal aanspreekpunt te hebben. Dat betekent nog steeds dat we ook met andere omwonenden en inwoners 
van Oudewater in gesprek gaan als zij daar behoefte aan hebben. En dit overleg staat ook los van alle wettelijke 
mogelijkheden voor inspraak en bezwaar die mensen gewoon behouden. 
 
 
Wilt u zich hierbij aansluiten of meer informatie over hun activiteiten? Stuurt u dan een mail naar 
kerkwetering@gmail.com. 
 
 
Vervolg ontwikkeltraject Kerkwetering 
 
 
De eerste stap die we nu gaan zetten is om op basis van het globale projectplan zoals dat in het forum Samenleving 
op 17 januari 2022 is gepresenteerd met het bewonerscollectief te bespreken hoe we de participatie in juiste banen 
kunnen leiden. Zoals we in het forum Samenleving op 17 januari hebben aangekondigd maken we liefst samen met 
het Bewonerscollectief een Participatieplan en leggen we dat ook samen aan de gemeenteraad voor. In het 
Participatieplan leggen we ook vast hoe we communiceren met de omgeving en hoe we informatie-avonden 
organiseren. 
 
Als wij een nieuwe projectleider hebben aangesteld zal zij/hij het plan voor Kerkwetering gaan actualiseren en een 
start maken met de voor de omwonenden belangrijkste stap: het maken van een stedebouwkundig masterplan. In dit 
plan komen de kaders te staan die in overeenstemming met het hierboven genoemde Participatieplan zijn opgehaald 
en die elders (bijvoorbeeld bij het waterschap en de provincie) zijn opgehaald en op basis waarvan de 
vervolgstappen worden gezet, zoals een bestemmingsplan (2022-2023), de gronduitgifte (vanaf 2024), het bouwrijp 
maken, de groen- en blauw aanleg (flora en water), en uiteindelijke de woningbouw (vanaf 2025 op zijn vroegst). 
 
Meer informatie? 
 
 
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen aan de Gemeente? Dan kunt u een mail sturen naar 
kerkwetering@oudewater.nl. 
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