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Masja Prins

Van: Griffie

Onderwerp: Centrumontwikkeling-mail DES 12-02

Van: Secretaris DESWoudenberg  

Verzonden: vrijdag 12 februari 2021 21:40 

Aan:  

CC:  

Onderwerp: FW: Centrumontwikkeling 

 

Geacht college van B&W en fractievoorzitters, 

  

Onze mail van afgelopen dinsdag 9 februari heeft bij enkelen van u vragen opgeroepen. Daarom sturen we graag 

deze aanvulling: 

  

Het bestuur van De DES heeft zeker niet de behoefte om op enigerlei wijze nu op (deel) plannen in te gaan 

c.q. een mening te formuleren alvorens een door alle partijen en betrokkenen in de kern Woudenberg een 

gezamenlijke stip op de horizon is gezet (retailvisie) en daaruit een allesomvattend plan is bepaald. 
We willen eerst tijd nemen voor het op te stellen totaalplaatje en daarna de daarbinnen vallende 

onderdelen zoals de zaken die nu mogelijk op de agenda worden geplaatst. We willen voorkomen dat er 

nu al keuzen worden gemaakt door de gemeente die later mogelijk niet meer inpasbaar zijn in wat we 

samen graag willen bereiken, namelijk: een bloeiend centrum / verblijfsgebied voor inwoners en 

bezoekers. 
  
Wat ons betreft is het ongewenst om de inspiratiegids door de raad te laten vaststellen. We zouden het 

erg betreuren als de inspiratiegids toekomstige alternatieve, betere oplossingen zou gaan tegenwerken. 

We merken op dat belanghebbenden in het centrum zich niet kunnen uitspreken over de inspiratiegids, 

zodat we niet kunnen stellen dat de inspiratiegids breed wordt gedragen. Om die reden vinden we dat de 

gemeenteraad op dit moment niet verder zou moeten gaan dan er kennis van te nemen. Belangrijk is ook 

dat projectontwikkelaars later niet kunnen stellen dat het hoogste politieke orgaan in de gemeente deze 

ontwikkelrichting al heeft omarmt. Een door de raad omarmde inspiratiegids heeft zeker een andere 

lading dan een gids waarvan de gemeenteraad kennis heeft genomen. Wat ons betreft verdient de 

inspiratiegids een plaats in het proces dat we samen met de gemeente en stakeholders willen aangaan om 

tot een breed gedragen visie op een bloeiend toekomstbestendig centrum te komen. Neem alle 

stakeholders serieus, zoek naar breed draagvlak. 
 

Verder vinden we het momenteel te vroeg om te besluiten tot de transformatie van winkel naar wonen in 

het deel van de Voorstraat met bestemming “Centrum”. Ook hier willen we graag eerst een breed 

gedragen visie op de centrumontwikkeling vaststellen. Als de breed gedragen ontwikkelrichting duidelijk 

is, past het opstarten van een onderzoek naar toekomstige verkeerscirculatie en parkeervoorzieningen. 

Het opstarten nu voelt alsof de gemeente al heeft besloten hoe de Voorstraat zich moet gaan ontwikkelen. 

Wij vinden dat onze leden, zeker die in deze straat zijn gevestigd, recht hebben om daarin gekend te 

worden.  
  
Zoals we met alle politieke partijen hebben besproken, willen wij graag dat de gemeente met stakeholders 

snel gaat werken aan de op te stellen visie waarmee we gericht kunnen werken aan de realisatie van een 

bloeiende toekomstgericht centrum. Wat ons betreft zou het deze zomer al tot duidelijkheid moeten 

leiden. Daarom verzoeken we dringend om nog korte tijd terughoudendheid te betrachten, zodat we 

maximale mogelijkheden houden om het eerder genoemde doel te bereiken. Bedenk dat een bloeiend 
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centrum goed is voor iedereen: voor consumenten die er graag verblijven, voor ondernemers die 

succesvol/rendabel kunnen ondernemen en de gemeente die financieel profiteert door 

belastingopbrengsten en Woudenberg maakt tot een nog aantrekkelijker gemeente om te wonen, werken, 

verblijven en bezoeken/recreëren. Zo bezien hebben we een gezamenlijk belang: laten we samen 

optrekken. 
  
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Winkeliersvereniging DES 

 


