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VAN DE VOORZITTER,
Wat een groei heeft de fractie de afgelopen 10 jaar doorgemaakt. Met twee zetels kwamen wij in 2000 in de
gemeenteraad van Woerden. Bij de daarop volgende verkiezingen in 2006 bleek dat waar Inwonersbelangen
voor staat breder gedragen werd. Ruim 12% van de kiezers stemde op Inwonersbelangen. En met 4 van de 29
zetels heeft de fractie een nog grotere groep aangesproken. De fractie is de afgelopen jaren gegroeid en is van
hoge kwaliteit. Dit blijkt onder andere uit de gepresenteerde kandidatenlijst in de extra Algemene
Ledenvergadering van 10 december jongstleden en het verkiezingsprogramma. De lijst bestaat uit 22
uitstekende kandidaten met verschillende achtergronden, ervaringen en deskundigheid. Het programma geeft
aan wat Inwonersbelangen de komende 4 jaar wil bereiken en hoe. Eind januari/begin februari zal de
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen starten. Op 3 maart zijn de verkiezingen. Zullen de kiezers de
aanwinsten zien en van mening zijn dat de gemeente Woerden bestuurd moet worden door Inwonersbelangen?
Het fundament is in elk geval gelegd de afgelopen 10 jaar!
Jan-Hubert van Rensen
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lijst met een jonge, bestuurnemen als de mogelijkheid zich in de onderhandelingen voordoet. De
lijk sterk gemotiveerde en enthousiaste groep
verkiezingscampagne wordt gevoerd door en gericht
inwoners. Nog nooit hebben zoveel kandidaten
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Kandidatenlijst 2010 Inwonersbelangen
1. Elias Bom (man, Woerden)
Elias is sinds 2006 raadslid voor Inwonersbelangen, voorafgegaan door een korte periode van fractieassistentschap.
Elias is met zijn 23 jaar het jongste raadslid en lijsttrekker,
maar zeker geen politiek ‘groentje’. Zijn uitgebreide ervaringen bij de VPPG, VNG, OSF, Mooi Utrecht en
waterschap@inwonersbelangen hebben bijgedragen aan zijn
bestuurlijke visie en inzet. In het dagelijks leven zal Elias
zijn Master Bestuur en Beleid in februari aan de Universiteit
Utrecht afronden, en is hij in het weekend barkeeper in café
Walzicht.
2. Hendrie van Assem (man, Woerden)
Hendrie is in Woerden, na jaren van raadslidmaatschap in de
voormalige gemeente Harmelen, sinds 2000 fractievoorzitter.
Een bekend gezicht in de Woerdense gemeenschap, en kan
het best worden getypeerd als iemand die inwoners verbind.
Hendrie is in het dagelijks leven senior medewerker bij aannemersbedrijf Kwakkenbos in Harmelen en staat zodoende
dagelijks tussen de Woerdenaren. Hendrie heeft de ambitie
om bestuurlijk Woerden uit de partijpolitiek te trekken en
naar de inwoners te laten luisteren.
3. Ane van Ekeren (man, Woerden)
Ane is net zoals Hendrie sinds 2000 raadslid in de gemeente
Woerden, na twee jaar in de Harmelense gemeenteraad. Ane
heeft samen met Hendrie gedurende die jaren heel wat avonturen in en om het stadhuis beleeft. In het dagelijks leven is
Ane contractbeheerder bij Strukton Worksphere.
4. Gerard Olthof (man, Woerden)
Gerard was in de periode 2001‐2006 raadslid en fractievoorzitter van Woerden2006. Hij maakte in 2007 de overstap
naar Inwonersbelangen. Sinds 2008 is hij fractieassistent en
verzet bergen werk voor de raadsleden. Gerard heeft ruim 20
jaar ervaring als (interim) manager/‐bestuurder in de
gezondheidszorg en het onderwijs, deed personal coaching
en was daarnaast gedurende 7 jaar eigenaar en veilingmeester van het Woerdense Veilinghuis. Tegenwoordig legt
hij zich toe op transport en logistiek.
5. Janet Buerman (vrouw, Woerden)
Janet is voorzitter van de jongerenraad Woerden, na een
periode van normaal lidmaatschap. In het dagelijks leven is
zij student Bouwkunde en zal zij binnenkort afstuderen. Janet
kan het best worden omschreven als een ambitieuze jonge
vrouw met heldere visie op zaken.
6. Wout den Boer (man, Woerden)
In het dagelijks leven contract controller en sinds jaar en dag
voorzitter van het Straattheaterfestival in Woerden. Wout
heeft een lange staat van dienst en een groot netwerk in
Woerden en is betrokken bij de onderwerpen Cultuur en
evenementen en contact gemeentehuis<>inwoners.
7. Jos Diaz van den Bogaard (man, Woerden)
Jos Diaz werkt bij de gemeentelijke accountant van
Amsterdam, en is daarnaast bijna afgestudeerd accountant
(RA). En per december onze derde fractieassistent
8. Jan Ruyten (man, Kamerik)
Heeft veel werkervaring in de welzijnssector en heeft
bekendheid gekregen in Woerden door onder andere zijn
voorzitterschap van de WMO‐raad, en het oprichten van het
Hospicehuis 'De mantelmeeuw' en het Inloophuis ‘Leven met
kanker’, en al deze 3 activiteiten zijn inmiddels ook landelijk
uitgerold.
9. Jose Kuipers (vrouw, Harmelen)
Heeft in het dagelijks leven samen met haar man een bedrijf

in Harmelen, gespecialiseerd in machines voor de voedingsindustrie. Jose verricht al vele jaren werk voor de raadsleden
als fractieassistent.
10. Jan van Leeuwen (man, Harmelen)
Jan is penningmeester van de vereniging Inwonersbelangen, en
is in het dagelijks leven werkzaam op een accountantskantoor.
11. Ruben van der Vlis (man, Woerden)
Ruben is in het dagelijks leven aircomonteur en was voorheen
actief binnen Woerden2006, en is ook oud voorzitter van de
jongerenraad Woerden. Na een langere tijd van afwezigheid in
de politiek is hij weer actief geworden op het thema jongeren.
12. Marja de Lucht (vrouw, Harmelen)
Marja is juriste. Zij is veel jaren als bestuurslid betrokken
geweest bij Inwonersbelangen en volgt de fractie. Ze is werkzaam in Amsterdam
13. Kees Weerelts ( man Woerden)
Is na geruime tijd directeur commerciële vastgoedontwikkeling
bij BAM Vastgoed te zijn geweest zelfstandig geworden als
adviseur /projectontwikkelaar, en heeft veel kennis over
gebiedsontwikkeling en het leiden van projecten.
14. Jan-Hubert van Rensen (man, Harmelen)
Voorzitter van de vereniging Inwonersbelangen, en in het
dagelijks leven werkzaam bij de Voedsel en Warenautoriteit.
15. Tony van der Wal (man, Harmelen)
Tony is sinds 2007 raadslid voor Inwonersbelangen en is in het
dagelijks leven gepensioneerd na een bestuursfunctie in het
bedrijfsleven. Zorg, Financiën en Welzijn zijn de beleidsvelden
met zijn interesse.
16. Rianne Vrolijk (vrouw, Woerden)
Rianne studeert in het dagelijks leven Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool Utrecht. Rianne is
erg betrokken bij Kunstencentrum en muziekschool het
Klooster.
17. Paul Jansen (man, Woerden)
Paul is organisatieontwikkelaar en oprichter/voorzitter van de
stichting Dotindividual. Zijn uitgebreide ervaring in
organisaties en het omgaan met digitale informatie brengen de
fractie inspirerende ideeën.
18. Jan Peters (man, Woerden)
Bestuurslid bij Inwonersbelangen, en in het dagelijks leven
gepensioneerd. Jan geeft de fractie op nuchtere en heldere
wijze gevraagd en ongevraagd advies.
19. GertJan Elferink (man, Woerden)
Lid van de werkgroep verkeer en leefklimaat in het wijkplatform Snel en Polanen, zodoende in de klankbordgroep
Snellerpoort terechtgekomen. Gert‐Jan wil breder betrokken bij
Woerden zijn en volgt vanuit zijn technische achtergrond o.a.
de zendmastendiscussie nauwgezet.
20. Jacques Sistermans (man, Harmelen)
Jacques werkt bij Rijkswaterstaat en is op dit moment vicevoorzitter van de Bavo parochie inHarmelen. Bestuurlijk
ervaring o.a. in provinciale jeugdraad,schoolbestuur en
Oranjevereniging.
21. Cathy Bakker (vrouw, Woerden)
Voormalig raadslid voor Inwonersbelangen in 2006 en 2007,
moest door een drukke baan en een druk gezinsleven het
raadslidmaatschap tot haar spijt vroegtijdig opgeven. Is in het
dagelijks leven moleculair bioloog bij het Erasmus MC.
22. Toon Scheffelaar (man, Harmelen)
Voormalig wethouder in Harmelen en daarna fractieassistent
van Woerden2006. Toon heeft zich in 2007 samen met Gerard
Olthof aangesloten en ondersteunt de huidige fractie.

