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Inwonersbelangen 
 
Voor de inwoners  
van de kernen 
Harmelen, 
Kamerik, Woerden 
en Zegveld. 
 
 

VAN DE VOORZITTER, 
 
Het is een komen en gaan. Komen er dan toch nog windmolens of zijn ze voorgoed van de kaart? Voor de locatie Woerden-
west is er toch weer onduidelijkheid gekomen. Het leek klip en klaar. Bij de inwoners van Woerden is er geen draagvlak 
voor het plaatsen van windmolens bij woonwijken. De Werkgroep geen windmolens bij woonwijken heeft ook aangegeven 
dat windmolens op land nauwelijks rendabel zijn. We moeten de ontwikkeling nauwkeurig volgen.. 
In de gemeenteraad is er stuivertje gewisseld en is er eigenlijk geen sprake van komen en gaan. Cathy Bakker stopt als 
raadslid en zal de fractie blijven assisteren. Tony van der Wal gaat weg als fractie assistent en komt als raad de fractie van 
Inwonersbelangen versterken. Ook het bestuur is uitgebreid. Als algemeen bestuurslid is Jan Peters toegetreden. 
 
  Jan-Hubert van Rensen 
 

 

14e jaargang 
mei 2007 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

Toch windmolens in Woerden? 
Het is alweer een hele tijd geleden dat windmolens 
onderwerp van gesprek zijn geweest. Nadat de 
samenwerkende groepen inwoners binnen de provincie 
eind 2004 er in geslaagd zijn het Streekplan op dat punt 
aangepast te krijgen, is die storm gaan liggen. In 
Woerden echter heeft wethouder Groeneweg de 

gemeente Woerden is daar lid van. In dit verband voelt 
de gemeente Woerden verplichtingen aangaande de 
overgebleven Woerdense locatie Woerden-West. In het 
gesprek is niet helemaal uit de verf gekomen of de 
wethouder op persoonlijke titel spreekt of dat de 
gemeente Woerden dit zo aanvoelt. Waarschijnlijk staat 
dit nog open, want in de gemeenteraad moet nog een 

 

Werkgroep geluidshinder gemeente Woerden 
(Woerdens Nieuwsblad, 12/4) 

windstilte doorbroken door 
in de lokale pers te 
verklaren dat hij wind-
molens weer ter sprake wil 
brengen. 
 
Werkgroep blijft alert 
Reden genoeg voor de 
werkgroep ‘Geen Wind-
molens bij Woonwijken’ 
om weer in beweging te 
komen. Hiervoor heeft een 
gesprek met de wethouder 
plaats gevonden, hetgeen 
enige helderheid in zijn 
beweegredenen heeft opge-
leverd. Waar in het begin 
nog aanvragen in het alge-
meen ter sprake kwamen, 
bleek even later dat het 
praktisch de in het Streek-
plan overgebleven locatie 
Woerden-West betreft. De 
Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (het 
VNG) heeft de BLOW (de 
overeenkomst tussen Rijk 
en provincies om wind-
molens te plaatsen) mede-  
ondertekent en de 

discussie hierover worden 
gevoerd. Vooruitlopend 
daarop wordt waar-
schijnlijk eerst een ‘ronde-
tafelgesprek’ gehouden, 
waarvan de wethouder van 
mening is dat de 
werkgroep – vanwege 
haar grote kennis – daar-
voor zou moeten worden 
uitgenodigd. 
 
Hoe is het Kabinets 
(VROM) beleid? 
Nieuwe aanvragen voor 
windmolens op land 
komen niet meer in aan-
merking voor MEP-sub-
sidie. Het ministerie van 
VROM spreekt in haar 
nieuwste document ‘Intro-
ductiedossier 2007’ uit-
sluitend over ‘offshore 
windenergie’. Dit houdt 
vrijwel zeker in dat er 
geen nieuwe aanvragen 
meer komen voor wind-
molens op land, want 
zonder MEP-subsidie is 
het financieel niet 
interessant  
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Het is alweer een jaar geleden dat er 
gemeenteraads verkiezingen waren. Wat gaat de 
tijd snel en wat is er weer veel gedaan in dat jaar. 
U kunt dat allemaal volgen op onze zeer actieve 
internetsite www.inwonersbelangen.nl.  
 
De laatste maanden zijn we druk geweest met 
uiteraard Mooi Utrecht die met een zetel in de 
provinciale staten is terecht gekomen en welke 
voor ons een aanspreekpunt zal worden.  
 
Ook hebben we ons druk gemaakt over het naar 
ons inziens grote aantal bomen dat gekapt is en 
nog dreigt te worden gekapt. We zullen 
voldoende tegengas geven om onze mooie bomen 
te sparen. Dat dit niet altijd lukt, blijkt maar weer 
uit het omhalen van hoogstam fruitbomen nabij 
het sportpark Bijleveld.  

Gezocht 
De fractie kan hulp en ondersteuning gebruiken bij het voeren van diverse acties, het voorbereiden van 
initiatieven/moties/amendementen, het bezoeken van wijkplatforms enz.  Kom eens langs op een van 

onze fractievergaderingen in kamer A.O 38 op het gemeentehuis (zie agenda op de website). 
Laat het de fractie weten als je belangstelling hebt. 

 
Hendrie van Assem, fractievoorzitter, 0348-442898 of hendrie.van.asssem@casema.nl 

 
 

Ook de januari storm heeft zijn natuurlijke tol 
betaald.  
 
De onbegrijpelijke openlijke aanval van 
wethouder Groeneweg op Hendrie van Assem, in 
een interviews voor RPL-FM is in de kiem 
gesmoord. De wethouder gaf af op Hendrie omdat 
hij en zijn fractie, volgens de wethouder, alles 
afkraakte en nooit met plannen kwamen. Door het 
aanbieden van excuses door de wethouder aan 
onze fractievoorzitter is de lucht geklaard. 
 
Als laatste hebben we voorgesteld een Ons 
Woerden dag voor nieuwe inwoners van onze 
gemeente te houden .Dit zal het komende jaar 
handen en voeten krijgen. 

Vertrek van het raadslid Cathy Bakker 
Ons raadslid Cathy Bakker heeft, zoals u waarschijnlijk al weet, haar functie als raadslid per maart 2007 helaas 
moeten opgeven. Naast de zorg voor haar gezin en haar werkzaamheden voor haar werkgever bleek het werk als 
raadslid niet te combineren tot een voor haar bevredigend geheel. In goed overleg is besloten haar raadszetel 
over te dragen aan Tony van der Wal, tot nu toe fractie assistent van onze partij en hierdoor goed op de hoogte 
met wat er speelt in de gemeenteraad. 
 
De expertise en kennis van Cathy gaat gelukkig niet verloren voor onze fractie omdat zij heeft toegezegd  ons 
met raad en daad te blijven ondersteunen voor de belangen van onze vereniging en onze fractie. 
Wij nemen dus geen afscheid van Cathy maar we willen haar wel bedanken voor haar inzet en toewijding in het 
afgelopen raadsjaar als raadslid van Inwonersbelangen. 


