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Aan : College van B. en W en gemeenteraad van de gemeente 

Krimpenerwaard  
Datum  : 12 februari 2020   

Onderwerp  : Ontwikkelingen Galgoord Haastrecht 

 
 

 

Geacht college, geachte leden van de raad, 

 
Zoals u bekend is Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist belangenbehartiger  

van de huurders van sociale huurwoningen in genoemde plaatsen.  Het  is dan 

ook om die reden dat wij ons tot u wenden om nogmaals kenbaar te maken dat 
wij groot voorstander zijn van woningbouw ‘voor alle doelgroepen’ op Galgoord,  

zoals in het voorkeursscenario staat.  Dus ook een behoorlijke portie betaalbare 

sociale huurwoningen op een mooie locatie. In het kader van de 
prestatieafspraken hebben wij en ook Groen Wonen Vlist bij uw college  hiervoor  

meerdere malen aandacht gevraagd. Er is in die prestatieafspraken gevraagd om 

bij ieder substantieel woningbouwplan 30% tot 35% van de te bouwen woningen 

uit sociale huurwoningen te laten bestaan.  
Wij doen dit beroep op u omdat wij naar aanleiding van recente berichten in de 

pers omtrent ‘Galgoord’ de component ‘sociale huurwoningen’ node missen 

terwijl er in Haastrecht grote behoefte aan is. Vandaar dit schriftelijk ‘signaal’ 
aan uw college en gemeenteraad. 

 

Wij verzoeken u dan ook dringend, voordat er wordt overgegaan tot definitieve 
planontwikkeling  om in de uitwerking van de woningbouwplannen ook een 

substantieel aantal sociale huurwoningen te betrekken. Woningbouwcorporatie 

Groen Wonen Vlist staat te trappelen om hier kwalitatief goede sociale 

huurwoningen woningen op een aantrekkelijke plek langs de IJssel te realiseren. 
Dit is ook overeenkomstig uw woonvisie en ook in lijn met hetgeen is vastgelegd  

en besproken in de informatiebijeenkomst ‘Aanpak Galgoord Haastrecht’ van uw 

gemeente voor ondernemers en stakeholders op 18 januari 2018. (Tot onze spijt 
waren wij als één van de stakeholders niet uitgenodigd voor deze bijeenkomst, 

maar dit terzijde). Citaat uit het  programma van 18 januari 2018: ‘Bij de 

uitwerking van het woningbouwprogramma te betrekken de behoefte aan 

woningen voor gezinnen en starters’. 
 

Wij hebben onze zorgen met betrekking tot het realiseren van sociale 

huurwoningen ook overgebracht aan de directeur van Groen Wonen Vlist, welke 
corporatie zoals u bekend eveneens een groot voorstander is, gelet op de grote 

behoefte in Haastrecht, van het realiseren van sociale huurwoningen op dit 

(voormalige) bedrijfsterrein.  
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Tot slot verzoeken wij u Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist als één van 

de stakeholders ook te betrekken bij de uitwerking van de verdere plannen van 

‘Galgoord’ en uit te nodigen voor de op de gemeentelijke website 

gecommuniceerde informatiebijeenkomst begin 2020  (maart ??) van Adriaan 
van Erk en de gemeente Krimpenerwaard, die zoals in dit bericht staat,  ‘hechten 

aan een goede betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties die 

met de herontwikkeling van Galgoord te maken krijgen’.  

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 

 

Namens het bestuur,  
w.g. 

 

 

Mw. I. van Vliet, secretaris    dhr. J. Been, vice- voorzitter
  


