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

VAN DE VOORZITTER, 
 
Op naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Op dit moment wordt er van alles voorbereid om goed te 
kunnen deelnemen aan de verkiezingen. De selectiecommissie is druk bezig met de werving en selectie van 
leden die namens Inwonersbelangen in de gemeenteraad mogen zitten. Het conceptprogramma begint vorm te 
krijgen. En om de goede ingrediënten te vertalen naar een mooie verkiezingsuitslag wordt de campagne 
voorbereid. Het grote verschil met voorgaande verkiezingen is dat alles door de leden besloten wordt. Wie 
worden de kandidaten, wat zijn de programmapunten en wat zullen de campagneleuzen zijn. Daarvoor zijn 
nog twee algemene ledenvergaderingen gepland dit jaar en één reserve. Zet ze direct in de agenda: 2 oktober, 
21 november (reserve) en 12 december. 
 

Jan-Hubert van Rensen 

20e jaargang 
juni 2013 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

Tijdens het laatste wijkbezoek van de fractie 
Inwonersbelangen in het Bloemen- en 
Bomenkwartier op 11 mei jongstleden is er 
door een aantal bewoners naar voren 
gebracht dat 
hinder/overlast 
ondervonden 
wordt van een 
voedselwinkel in 
de Hazelaarstraat. 
Deze winkel is 
met regelmaat ’s 
avonds na tienen 
en op zondag 
geopend. Deze 
bewoners vroe-
gen zich af of dat 
zo maar mag. 
 
Uit de bespre-
kingen van de 
gemeenteraad in 
2011 bleek dat 
verschillende 
fracties behoefte 
hadden aan een 
ijkmoment om te 

zondagsopenstelling ge-
weest. 
 
Op 28 mei 2013 heeft de 
Eerste Kamer een voorstel 
aangenomen om de 
gemeenten zelf te laten 
bepalen of en hoe vaak 
winkels open mogen op 
zondag. De fractie van 
inwonersbelangen heeft 
een serie vragen gesteld 
waarin zij onder andere 
laat uitrekenen wat een 
referendum over dit 
onderwerp kost. 
 
Een referendum zou uit-
komst kunnen bieden wat 
de inwoners willen. Tot 
nu toe is dit onduidelijk 
en praat iedereen in 
algemeenheden.  

 

Winkeltijden 
evalueren of de gekozen insteek naar 
tevredenheid van de ondernemers en inwoners 
heeft gefunctioneerd. Tot op heden is er nog 
geen evaluatie van het besluit over de 
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De fractie van Inwonersbelangen heeft een 
initiatiefvoorstel ingediend om een lokaal 
Veteranenbeleid in te voeren. Doel van dit 
Veteranenbeleid is om lokale invulling te 
geven aan erkenning voor een grote groep 
veteranen die zich ook namens de 
Woerdense inwoner heeft ingezet in diverse 
(vredes)missies. De band van de gemeente 
Woerden met Defensie is er niet alleen door 
de voormalige functie van het Defensie-
eiland, maar zit ook dieper geworteld in de 

samenleving doordat circa 260 veteranen 
met verschillende missies zijn uitgezonden. 
Daarnaast zijn er op dit moment nog 
diverse actieve beroepsmilitairen 
woonachtig in de gemeente. 
 
Het gaat om: 
- faciliteren van het veteranentreffen;  
- actieve rol voor veteranen op 4 en 5 mei; 
- het bieden van informatie voor en over 
  veteranen in Woerden. 

Veteranenbeleid 

Onduidelijkheid blijft over de bestemming polder Wulverhorst 
In maart van dit jaar is er gesproken over de ruimtelijke structuurvisie waarin ook het 
gebied polder Wulverhorst wordt vermeld. De wethouder gaf toen aan een tweede gesprek 
te hebben in april met de provincie over de mogelijkheid van een bedrijventerrein in polder 
Wulverhorst. En daarna met meer duidelijkheid te komen. Dit is uitgebleven. Dit dossier 
sleept nu dus al enkele maanden en er is weinig informatie over. Inwonersbelangen blijft 
strijden tegen de onnodige plannen voor een bedrijventerrein in de polder Wulverhorst. 

Nog steeds geen Defensie Eiland…… 
Inwonersbelangen blijft de ontwikkelingen over Defensie-eiland volgen. Bij vragen aan 
het college bleken er “forse” open eindjes over de start van de bouw en de verkochte 
aantallen. Er zou 50% verkocht zijn en bij 70%  wordt er gestart met de bouw.  
Verder bleek dat er nog geen zicht is op realisatie van het Defensie eiland. Deze strop 
voor de gemeente Woerden en haar inwoners blijft dus nog even bungelen. 
 

ALV’s 2013 
Noteer alvast de volgende ALV’s in je agenda (allen 20.00 uur): 

2 oktober (kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2014) 
21 november (reserve) 

12 december (vaststellen verkiezingsprogramma) 

Eerst de haven aanleggen en daarna een bestemmingsplan aanvragen? 
Eind april werden de inwoners en direct omwonenden van de Haven in Woerden 
geconfronteerd met een advertentie in de Woerdense Courant waarin wijzigingen 
aangekondigd worden.  Het gaat onder andere om een steiger, trap en herbestrating. Wat 
blijkt: de werkzaamheden zijn begin mei afgerond. De vergunning moet nog verleend 
worden, waar ook nog zes weken bezwaar tegen mogelijk is. 
Nu is er ook geconstateerd dat de aangelegde steiger qua lengte niet de steiger is zoals in 
de laatste documentatie van de gemeente Woerden te zien is. 
Uit de beantwoording van de vragen bleek dat dit een ‘ingecalculeerd’ risico is, en dat als 
de omwonenden een rechtszaak winnen de gemeente weer alles eruit zal moeten halen. 
Het is voor Inwonersbelangen een vreemde zaak dat de gemeente zich zo opstelt en dat de 
omwonenden met de rug tegen de muur worden gezet nu de haven al gerealiseerd is. 

Contributie 2013 
Als u een automatische incasso heeft dan hoeft u niets te doen. 26 juni wordt deze van uw 
rekening afgeschreven. Als u geen automatische incasso heeft dan kunt u uw contributie 

overmaken op gironummer 72.36.586. tnv Inwonersbelangen. 
De contributie is Euro 20,- en voor 65-plusser Euro 10,- per jaar. 


