
In 2017 heeft Ondernemend Woerden (destijds onder de naam POVW) in samenwerking met de gemeente Woerden de bijgaande 
ONDERNEMERSVISIE VOOR WOERDEN 2030 opgesteld, een plezierig en inspirerend traject waarin wij als ondernemers een beeld 
schetsen van de toekomstige ontwikkelingen en de keuzes die Woerden moet maken. 

Dat deze visie zijn weg heeft gevonden naar de lokale en  regionale 
overheden en politiek is terug te zien in zowel de verkiezings-
programma’s als in het coalitieakkoord 2018-2022. Inmiddels 
is het 2021 en staan we aan de vooravond van de gemeente   -
raadsverkiezingen in maart 2022. Graag vragen wij opnieuw uw 
aandacht voor onze Ondernemersvisie voor Woerden 2030. 

Veel van de in de visie genoemde onderwerpen hebben inmiddels 
een belangrijke plaats op de agenda. Denk hierbij o.a. aan de 
herstructureringsplannen voor bedrijventerreinen, de toezegging 
van 9H bedrijventerrein, de ontwikkelingen op Middelland 
-  Snellerpoort -  Poort van Woerden, de infrastructurele 
aanpassingen, de aandacht voor het onderwerp duurzaamheid en 
de verdere profilering van Woerden als recreatieve Hotspot van het 
Groene Hart. 

In aanvulling op de visie 2030 treft u onderstaand een overzicht 
van de onderwerpen die in de nieuwe coalitieperiode beslist uw 
aandacht nodig hebben. Ook zien we graag dat de vele visie-, en 
beleidsdocumenten die er inmiddels zijn geïmplementeerd worden. 
Daarbij hebben wij grote behoefte aan een concrete tijdlijn van wat 
er op welk moment in de planning staat. En benadrukken daarbij 
dat snelheid van essentieel belang is.

Wij hopen en vertrouwen erop dat u zich hier hard voor maakt!

Namens Ondernemend Woerden

Marien Groenendijk
Voorzitter
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WONINGBOUW
1. Zet overtallige winkeloppervlakte versneld om in 

woonbestemming, andere functies of functiemenging. Zorg er 
hierbij voor dat er een compacter kernwinkelgebied ontstaat. 

2. Zorg voor een spreiding in producten. Naast appartementen 
moeten er ook grondgebonden woningen gebouwd worden. 

3. Woningbouw in de kernen is van essentieel belang voor de 
leefbaarheid in Kamerik, Zegveld en Harmelen. In deze gebieden 
zijn reeds diverse inbreidingsplannen bestemd, 
deze komen niet snel genoeg van de grond. Dit vraagt om actie.

4. De infrastructuur moet blijven aansluiten bij de ontwikkeling 
van woningen / woonwijken. De bereikbaarheid van woningen en 
bedrijven moet nu en naar de toekomst toe gewaarborgd blijven. 

RECREATIEVE HOTSPOT 
1. De aanleg van windmolens en zonneweides op land mogen de 

aantrekkingskracht van het Groene Hart niet in de weg staan. 
2. Vrijetijdseconomie en met name de buitenrecreatie wordt de 

komende jaren steeds belangrijker. Het is belangrijk dat er een 
uitbreiding komt van recreatieve-, en verblijfslocaties in 
de gemeente Woerden. 

3. Ondernemersvisie, visie Binnenstad en de Cultuurvisie zijn 
belangrijke onderleggers voor de nieuwe visie / beleid voor 
recreatie & toerisme. 

BEDRIJFSRUIMTE
1. Voor iedere HA bedrijventerrein die vergeven wordt voor 

woningbouw willen wij hetzelfde aantal HA compensatie. 
Uitbreiding van woningbouw vraagt om voldoende 
werkgelegenheid. 

2. Uitbreiding van de bedrijventerreinen in kleine kernen is van 
groot belang voor de leefbaarheid. Lokale bedrijven hebben 
een hoge maatschappelijke betrokkenheid en meerwaarde in 
de lokale samenleving. 

3. Het bestemmingsplan voor de Woerdense binnenstad vraagt om 
meer flexibiliteit. 

4. Zorg voor een compacter kernwinkelgebied. Dit bereik je door 
plekken die geen specifieke winkelbehoefte hebben van functie 
te laten veranderen. Zo kan de periferie van de binnenstad een 
andere bestemming krijgen. 
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