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

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
Het politieke zomerreces is begonnen. Ook in gemeente Woerden. Wat mij betreft zijn er de afgelopen tijd
veel vreemde dingen aan de orde geweest en gebeurd. Wat me vooral bezig houdt is de gedachte wat drijft
mensen in wat ze doen. Waarom e-mails sturen die geheim zouden moeten zijn waarin je aangeeft dat je de
gemeente Oudewater wilt inlijven. Om onduidelijke redenen inwoners het leven zuur maakt door hun
geboortegrond te willen onteigenen voor een bedrijventerrein. Het gaat om de mooie polder Wulverhorst en er
is geen enkel bedrijf dat concrete plannen heeft voor een nieuw pand of terrein. Een wethouder die aangeeft de
burgemeester wel te kunnen vervangen. Een gemeente die een initiatief steunt aan een feestelijke dag om weer
water door de Rijnstraat te laten stromen. Ondertussen woedt er een economische recessie die om kan slaan in
een langdurige depressie. Ik heb niet echt de indruk dat het huidige college van Burgemeester en Wethouders
hier prioriteit aan geven. Mijn indruk is dat de eigen ambities belangrijker gevonden worden dan het belang
van de inwoners van de gemeente Woerden
Jan-Hubert van Rensen

Het duiventil-bestuur van gemeente Woerden
De afgelopen tijd is er van alles te doen
geweest met en rondom onze burgemeester
en wethouders. Onze burgemeester stopt
ermee. Zijn persoonlijke redenen zijn te
begrijpen. Burgemeester zijn in Woerden en
een gezin in Maastricht zijn moeilijk zo niet
onmogelijk te combineren. Wat er vervolgens
allemaal gebeurt door de
wethouders is niet te begrijpen. Eén van hen geeft
aan zelf wel tijdelijk
burgermeester te kunnen
zijn. Vervolgens komt een
andere wethouder met een
“vertrouwelijke
email”
dat ze vergaande plannen
hebben om gemeente
Oudewater
“over
te
nemen”. Dezelfde wethouder die hoog op de
lijst staat voor de verkiezingen van komende

Tweede Kamer. De overnameplannen van
Oudewater was eerst alleen vertrouwelijk aan
de fractievoorzitters van de coalitiepartijen gestuurd. Er wordt in gemeente Woerden dus nog
steeds ouderwetse achterkamertjes politiek gevoerd. De belangen van de inwoners van een
andere gemeente doen er
niet toe. Het lijkt wel of
de bestuurders alleen
maar denken aan een
groot Woerden. De belangen van de eigen Inwoners doen er ook niet
toe. Je benoemt jezelf
maar als burgemeester.
Maar afvragen of de
inwoners van Woerden
wel willen samengaan
met Oudewater gebeurt
niet. Wij willen dat deze
zaken
anders
gaan:
transparantie, respectvol
en met de inbreng van
alle inwoners
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Begroting 2013: Bezuinigen op de kiezer?
Er moet bezuinigd worden daar valt helaas
niet aan te ontkomen. Diverse beperkingen
in regelgeving, teruglopende inkomsten
maar ook toenemende lasten zorgen voor
extra bezuinigingen in de periode tot en met
2014.
Daarom heeft het college gevraagd aan alle
partijen om met voorstellen te komen. Om
dit te kunnen vergelijken en doorrekenen op
basis van reële cijfers is er een sjabloon
geleverd waar iedere fractie mee aan de
slag kon. Ook kon ambtelijke ondersteuning
geleverd worden aan alle politieke partijen.
Wat teleurstelde is dat de coalitiepartijen
zich uit dit open traject terugtrokken.
Blijkbaar weet de coalitie alles al. Ook
hebben de coalitiepartijen geen eigen

voorstel gemaakt maar hebben zich laten
leiden door het college en dat is handig
want dan hoef je zelf de discussie niet
openlijk te voeren.
Inwonersbelangen heeft WEL de verantwoordelijkheid genomen om op eigen
krachten en met ondersteuning van de
ambtenaren te komen tot een voorstel dat
meer dan een maand openbaar is geweest
voor reacties van inwoners. Het is een
andere oplossing voor hetzelfde probleem.
Wij nemen onze verantwoordelijkheid door
ook in moeilijke tijden te komen met eigen
visie, ideeën en zo verantwoording te
nemen voor een gemeente in financiële
problemen. Onze visie van meet af aan is
dat we moeten proberen om zo lang

Contributie 2012
Deze is ongewijzigd gebleven. Als u een automatische incasso heeft dan hoeft u niets te doen.
In juli wordt deze van uw rekening afgeschreven. Als u geen automatische incasso heeft kunt u
dan uw contributie overmaken op gironummer 72.36.586. tnv Inwonersbelangen.
De contributie is Euro 15,- en voor 65-plusser Euro 7,50 per jaar.

mogelijk te ontzien wat de inwoners het
meest direct raakt. Daarom hebben we het
sociale domein ontzien en willen we streven
naar kostendekkende leges en parkeerbeleid. Westelijke randweg uitstellen maar
ZEKER niet afstellen, tijd kopen voor het
realiseren van de scholen in Harmelen en
tevens extra bezuinigen op de ambtenaren,
gemeenteraad en niet te vergeten ook de
wethouders mogen inleveren. Wij blijven
met het voorstel dicht bij de inwoners, maar
toch zitten er ook pijnlijke voorstellen in.
In een langdurige vergadering die maar
liefst twee avonden mocht duren werd
duidelijk dat de coalitiepartijen het college
volledig volgden en hooguit de moeite
namen om de alternatieven van het CDA en
Inwonersbelangen af te schieten. Uiteindelijk bleek dat onze voorstellen geen van
allen onmogelijk waren, maar wel dat de
coalitie andere keuzes maakt. Dat is
politiek, maar men bezuinigt daarmee op de

eigen kiezer waar zij beloftes aan heeft
gemaakt. Wat de fractie van Inwonersbelangen betreft ontstaat de veronderstelde
kloof tussen inwoner en politiek deze
raadsperiode volledig door toedoen van de
politiek die belofte na belofte niet nakomt.
Zij denken dat hun geloofwaardigheid
wordt afgemeten aan het steunen van een
wethouder omwille van gezichtsverlies.
Juist aan het strijden voor hun idealen en
afspraken met de kiezer wordt hun
geloofwaardigheid afgemeten, iets wat niet
lijkt te bestaan tot verkiezingstijd. Het
verruimen van de openingstijden van de
coffeeshop en de zondagsopenstelling van
winkels wordt u aangeboden door de
ChristenUnie/SGP, het afschaffen van de
Westelijke Randweg door D66 en de OZB
verhoging wordt u van harte aanbevolen
door de VVD. Weet u nog de
verkiezingsleus van de VVD in 2010?
GEEN OZB VERHOGING…..

Wulverhorst
Waarom houdt een wethouder vast om een paar hectare historische polder te onteigenen voor
een bedrijventerrein? Terwijl er op dit moment totaal geen behoefte aan is? Op dit moment is
de wethouder van Financiën, gesteund door de coalitie in de gemeenteraad hier volop mee
bezig. Meer informatie is te vinden op http://www.wulverhorst.blogspot.nl
of zie de film op Youtube: Het Wulverhorst-sprookje
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