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

 

VAN DE VOORZITTER, 
 
Wordt Woerden een doofpot? Een gemeente waar geen vragen meer gesteld mogen worden? Een gemeente 
waar vragen niet op prijs gesteld worden? Een gemeente die de inwoners niet serieus meer neemt? Rondom de 
VVV is er de afgelopen periode nogal wat gedoe geweest. Wordt het opgeheven? Wil Woerden de toeristen 
niet op een centraal punt van informatie blijven voorzien? Wat is de toekomst voor de medewerkers en 
vrijwilligers? En waar kan de “toeristische industrie” zijn folders en gidsen onder de aandacht van toeristen 
brengen? Allemaal vragen die het college van Burgemeester en Wethouders niet wil beantwoorden. Ook de 
democratische controle vanuit de gemeenteraad wordt om zeep geholpen. De coalitiepartijen in de 
gemeenteraad vormen 1 blok en stemden tegen het verzoek om aan de VVV perikelen een debat te wijden. 
Wat mij betreft een democratisch dieptepunt.  

 
 Jan-Hubert van Rensen 

19e jaargang 
april 2012 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

Gang van zaken rond nieuwe VVV in de 
doofpot 
Er is al enige tijd sprake van veranderingen 
rondom de VVV in Woerden. Ook komen uit 
diverse geledingen signalen dat er veel gedoe 
is. Bovenal is de rol die de gemeente hierin 
speelt onduidelijk.  Aanleiding voor 
Inwonersbelangen en het 
CDA Woerden om hier 
een spoeddebat voor aan 
te vragen. In de 
raadsvergadering van 29 
maart stemden de coalitie-
partijen tegen het 
aangevraagde debat en 
stoppen de zaak zodoende 
in de doofpot. De gang 
van zaken is opvallend te 
noemen omdat het college 
ook geen informatie 
verstrekt en er alleen in de 
media, overwegend nega-
tieve, berichtgeving is. De 
doelstelling van het CDA 
en Inwonersbelangen was 
het verkrijgen van 

antwoorden over de gang van zaken. De 
coalitiepartijen in Woerden zijn hier bang voor 
en stonden de vragen niet toe. De vragen zijn na 
te lezen op onze site. Het CDA: ``Dit is 
werkelijk ongelofelijk. Nog nooit werden 

vragen in de raad 
geweigerd, ondanks dat 
ze misschien wat 
prikkelend zijn gesteld. 
Het CDA neemt altijd 
verantwoordelijkheden 
maar kan op deze haar 
controlerende taak niet 
uitvoeren.`` Inwoners-
belangen vult aan: 
``Deze coalitie roept 
het over zichzelf af. 
Transparantie is ver te 
zoeken en de rol van de 
gemeenteraad wordt 
afgebroken. Eerder wil-
de men het Arsenaal 
niet onderzoeken, nu 
mag je al geen vragen 
meer stellen, schande`` 

 

 

Horen, zien en zwijgen? 
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VACATURES 
 

De afgelopen periode zijn veel vacatures vervuld. 
Leden die zich actief inzetten waarvoor Inwonersbelangen voor staat.  

 
Op dit moment zijn er nog drie vacatures:  

(1) Fractieassistent 
(2) Secretaris bestuur 

(3) Lid commissie PR/Campagne 
 
Interesse? Neem contact op Jan-Hubert van Rensen (06 2708 3082) of Elias Bom (06 1429 3143) 

Motie: Statiegeld ook op kleine flesjes 
Inwonersbelangen wil dat de gemeente 
Woerden zich achter de actie ‘een echte 
held, kiest statiegeld’ schaart. Deze actie 
probeert statiegeld ook in te voeren op 
kleine plastic flessen. 
 

 
 
Dat in tegenstelling tot het kabinet. Deze 
probeert het statiegeld op plastic flessen 
volledig af te schaffen. Staatssecretaris 
Atsma heeft een wetsvoorstel hierover al 
door de Tweede Kamer. Het kan in 2014 
ingaan. 

Slechte zaak volgens milieuorganisaties en 
de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) die bang zijn dat hiermee de 
afvalberg zal verdubbelen. Inwoners-
belangen vraagt in de gemeenteraad dan 
ook aandacht om de petitie die is gestart te 
ondersteunen als college. De motie is 
besproken in de gemeenteraad. 
Het huidige Nederlandse statiegeldsysteem 
is de Europese Commissie een doorn in het 
oog. Door het hergebruiken van petflessen 
is de markt te gesloten voor buitenlandse 
distributeurs die in de omliggende landen 
wel eenmalig te gebruiken flessen 
produceren. Atsma stelt namens het kabinet 
dat burgers ook zonder statiegeld hun 
flessen terugbrengen naar verzamelpunten.  
De motie werd aangenomen, zelfs met de 
toevoeging dat ook op blikjes statiegeld 
wenselijk is! 

Nog een motie: niet deelnemen aan duur 
VNG feest van 3 miljoen 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) bestaat dit jaar 100 jaar. Alle 
gemeenten in Nederland zijn lid van de 
VNG.  De VNG wordt gefinancierd door 
alle gemeenten. Voor het 100 jarig bestaan 
wilde het VNG een grootst feest 
organiseren. Er circuleren bedragen van 3 
miljoen euro! Inwonersbelangen vindt dat 
het college van Woerden niet naar het 
jubileumfeest van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten moet gaan. 

Volgens de partij stuit het feest op steeds 
meer verzet, omdat het te veel kost. De 
VNG heeft een eerder voorstel voor een 
bezuiniging van 5 procent naast zich 
neergelegd, hoewel een aantal gemeenten 
daarom heeft gevraagd. Volgens de fractie 
is het niet aan de inwoners uit te leggen dat 
de VNG in tijden van bezuinigingen een 
groot en duur feest geeft. De strekking van 
de motie is overgenomen en daarmee is ons 
doel bereikt! 
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Randweg 
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u bericht over de (niet) voortgang van de randweg bij 
Harmelen. In de bewuste 'december rapportage van de gemeente' zijn ook andere projecten uit 
de Bravo genoemd, waarvan hieronder het één en ander is opgenomen. 

Zuidelijke randweg Woerden 
Hierover schrijft de gemeente dat voor het 
gedeelte van de weg vanaf de Waardsedijk 
tot voorbij de overbrugging van de 
spoorlijn Utrecht -Gouda het grondwerk 
gereed is en zijn de zettingen 'uitgewerkt'. 
Daarnaast zijn duikers verlengd. Dit werk 
is uitgevoerd vooruitlopend op de 
uitvoering van de weg zelf. De bouw van 
het viaduct over het spoor heeft enige tijd 
stilgelegen om zettingen te laten uitwerken. 
Eind 2011 is de bouw weer gestart. Tot 
eind december heeft de provincie 
geprobeerd de benodigde gronden 
minnelijk te verwerven. De gronden die 
eind december 2011 niet zijn verworven 
worden via een onteigeningsprocedure 
verworven. Het plan is om de weg in 2013 
op te leveren, maar ja … dat kennen we 
intussen wel. De laatste kostenraming is 
33,9 miljoen.  
 
Westelijke randweg Woerden 
Op 3 november 2011 is de begroting 
hiervan door de Raad vastgesteld. In die 
begroting is de financiering voor het 
noordelijk deel van de randweg opge-
nomen. Een definitief besluit over de 
financiering van het resterende deel en 
over de fasering van de aanleg volgt in het 
voorjaarsoverleg begin 2012. Totaal is het 
begroot op 20,8 miljoen. De uitvoering 
noordelijk deel in deze collegeperiode, 
zuidelijk deel in volgende collegeperiode 
(mits financiering rond komt). Vreemd is 
dat alleen in 'college-periode' wordt 
gedacht. Dus… 'geduld is zulk een schone 
zaak'. 

 
 
Oostelijke randweg Woerden 
Hetgeen we goed in de gaten moeten 
houden is het volgende project. Hier is al 
veel discussie over geweest 'waar die dan 
zou moeten komen'. Het gaat om de 
oostelijke randweg Woerden. 
In het voorjaar van 2011 is door een 
verkeerskundig bureau, in opdracht van de 
provincie Utrecht, een onderzoek gedaan 
naar de vier tracévarianten. In juni 2011 is 
het verkeerskundig onderzoek afgerond. 
Daarna zijn de twee varianten die 
verkeerskundig goed scoorden onderzocht 
op het gebied van onder andere kosten en 
milieu. Het resultaat van het onderzoek 
wordt eind 2011 gerapporteerd en 
vastgesteld binnen de Provincie. Over de 
startdatum en de oplevering is nog niets 
bekend. Laatste raming is 8,6 miljoen 
provinciegeld, dus ook een beetje uit onze 
portemonnee. 
 
Communicatie 
Tot slot is ook nog over communicatie 
gesproken en wel het volgende: 'in de pro-
grammagroep A12BRAV0 is besloten de 
'Bravoure' niet meer uit te laten komen en 
alle communicatie via de website te laten 
gaan.  Zo wordt er over hoofden heen 
beslist. Alsof iedereen elke dag vol 
verlangen overheidwebstites zitten te  
verslinden. Wilt u zelf die 
voortgangsrapportage bekijken: 
http://www.a12bravo.nl  
en 
https://www.woerden.nl/secure/default/Ver
keerenvervoer/ 
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