Inwonersbelangen

19e jaargang
januari 2012

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

Voor leden, donateurs en belangstellenden

Wij staan alweer aan de 'vooravond' van de gemeenteraadsverkiezingen en de leden van Inwonersbelangen
zijn hard bezig de Vereniging daarvoor op de rails te zetten. Na de vorige verkiezingen is het niet gegaan zoals
we wilden. Ondanks de zetelwinst - waarmee we door de inwoners stevig in het raadszadel zijn gezet – zijn
wij niet goed uit de coalitieonderhandelingen gekomen. Dat kwam omdat wij daar te onervaren in waren en
onze organisatie er blijkbaar nog niet klaar voor was. De Vereniging koos weliswaar ervoor een politieke
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De Aftrap
Jan-Hubert heet in zijn functie als Voorzitter
de aanwezigen welkom, schetst waar het vanavond om draait en stelt de werkgroep voor:
Janet Buerman (jong raadslid), Rianne Vrolijk
(jong bestuurslid), Jacques Sistermans (lid
vanaf het begin) en Jan Bakker, man van het
eerste uur. Een mooie mix van leeftijd,
betrokkenheid, ervaring en eigentijds denken.

Hoe wij ons uitbeelden
Rianne en Janet brengen wat ontspanning in deze
toch wel pittige avond door de aanwezigen aan het
werk te zetten om aan de hand van een getekend
figuurtje onze Vereniging uit te beelden. Verdeeld
in groepjes gaan de aanwezige leden aan het werk
om van het figuurtje een portretje te maken. Dat dit
met veel pret is gebeurd bleek uit de ludieke
presentaties waarvan op de voorpagina een
figuurtje te zien is.
De aanpak, 'de Maatlat'
Jacques gaat in op hoe we de onderwerpen die aan
de orde komen tezamen kunnen aanpakken. Om
dat systematisch en constructief te doen is er de
'Maatlat' bedacht.
Die begint met de vraag 'Is dit een item voor ons'?
en verder via 'Wat vinden de inwoners ervan?' tot
aan 'Wat kunnen onze raadsleden doen?’. Daar
werd in groepjes mee geëxperimenteerd aan de
hand van een case en is geconstateerd dat dit een
effectief hulpmiddel is.

Ons 'Wij'-gevoel, identiteit
Jan gaat in op het fenomeen 'Wij'-gevoel'. Hij
geeft aan dat dit gaat om het gevoel 'wie en
wat zijn wij'. Daarmee komen we op het terrein
van 'Identiteit' en 'Imago'. Het eerste is het
gevoel dat we 'die-en-dat' zijn. Duidelijk is dat
Inwonersbelangen zich onderscheidt van
politieke partijen in de gemeenteraad. Wij zijn
een lokale inwonersvereniging en stellen in
onze missie de inwoners centraal, niet
gehinderd door landelijke partijdoctrines. Wat
wij doen en hoe wij het doen creëert bij de
inwoners een beeld, een imago. De bedoeling
is dat wij onszelf zo neerzetten, dat zoveel
mogelijk inwoners affiniteit voor ons voelen en
een 'Wij'-gevoel met Inwonersbelangen
krijgen. Daaraan moeten wij Leden met z'n
allen hard aan werken. Daar is uitgebreid over
gediscussieerd. Veel steun kreeg het voorstel
dat de doelstelling uit de statuten de identiteit
volledig beschrijft. Ook werd naar voren
gebracht dat het gewenst is om duidelijk te
maken waar Inwonersbelangen voor staat en
gaat. Voor de verkiezingen moeten we hiervoor een lijsttrekker hebben die dit in woord en
met de juiste uitstraling weet over te brengen.

Afsluiting
Jan-Hubert sloot de avond af met een samenvatting. Inwonersbelangen heeft hart voor de
belangen van inwoners, is kritisch en actiebereid.
Waarbij de belangen van de Woerdense Inwoners
voorop staan. “Algemeen belang” en “inwoners
belang” zullen nog concreter gemaakt worden.
Wat vooral opviel was de goede sfeer. Uit de
rondvraag kwam de behoefte van de leden naar
voren voor een vervolgbijeenkomst. Deze zal zijn
op 7 februari.

Op 7 februari is de volgende Leden-'werk'avond.
Na een korte terugblik op 17 januari gaan we vooruit kijken: Waar staat en gaat Inwonersbelangen voor.
Die avond is 7 februari a.s, om 20.00 uur, wederom in de 'Boogh'.
“Zaal de ‘Boogh’, Hendriklaan 7, Harmelen”
Wie er afgelopen 17 januari niet bij was, is uiteraard van harte welkom om mee te doen.
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