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Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
Onze inzet en standpunten worden steeds meer gehoord binnen Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik. We
verwoorden de wensen van de inwoners en bedrijven. De coalitie houdt elkaars handen vast aan een akkoord
met het hoofdpunt “bestendigen van de bestuurscultuur”. Geen inwoner die dit begrijpt. Ondertussen mogen
ondernemers niet bepalen wanneer zij hun winkel mogen openen. Terwijl in omliggende gemeenten de
openingstijden, ook op zondag, steeds vrijer worden. Blijft het verkeer in Woerden (Boerendijk en
Rembrandtlaan) vast staan zonder dat er een structurele oplossing komt. Het laatste voorbeeld is de zeer
gevaarlijke situatie die ontstaat bij de Hofbrug in Harmelen. De huidige coalitie laat dit allemaal
onaangeroerd, zich verschuilend in de afspraken die zij hebben gemaakt in hun regeerakkoord. Vanuit onze
oppositierol bereiken we het één en ander. De fusieplannen van Hofpoort hebben eindelijk de volle aandacht.
Er ligt nu zelfs een toekomstbestendig scenario. We hebben voor elkaar gekregen dat er meer grip komt op
Ferm Werk, dat onder andere de wet Werk en Bijstand uitvoert en de Sociale Werkplaats bestuurt. En er is
een voorstel zodat tractoren niet meer door Harmelen hoeven. Dat we de stem van de inwoners laten horen
merken we ook in de groeiende aanwas van nieuwe leden. Tot slot de beste wensen voor 2015!
Jan-Hubert van Rensen
Een bijzonder jaar 2014.
Hendrie van Assem, fractievoorzitter
Terugkijkend op dit jaar valt op dat alle betrokken
mensen in en rondom Inwonersbelangen de juiste
stappen hebben gezet naar de doelen die we willen
bereiken voor onze inwoners. Dat kwam als eerste
tot uiting bij de uitslag van de verkiezingen, vier
zetels en de derde partij in Woerden zegt veel over
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de standvastigheid en keuze van de kiezers voor
Inwonersbelangen. Dat dit niet heeft Tgeleid tot
deelname aan het college is spijtig. DatI heeft niet
aan ons gelegen, wij hadden een primaTkandidaat
I
wethouder klaarstaan met zeer veel bestuurlijke
E
ervaring in Woerden.
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Samen met de cliëntenU
raad en Lijst vanD der
Does hebben wij de
petitie “Behoud hetHHofpoort” aangeboden aan
E
de Tweede Kamer in
T
Den Haag.
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Hofpoort Ziekenhuis
Direct werden we geconfronteerd met het
standpunt uit ons verkiezingsprogramma dat wij
alles in het werk zouden stellen om te vechten voor
het behoud van ons Hofpoort ziekenhuis. Het
voorbeeld van voorzieningen die we willen behouden voor de inwoners van gemeente Woerden.
Terwijl de huidige coalitiepartijen nog aan het
onderhandelen waren kreeg de gemeenteraad een
presentatie van de directeur van het Hofpoort. Uit
de presentatie werd ons duidelijk dat zij aanstuurt
op sluiting van het Hofpoort en vooral geen
bemoeienis van anderen wil. Naast de politiek
wakker schudden met een motie dat het college er
Kloppende binnenstad
Een ander punt is de binnenstad van Woerden.
Ondernemers en winkeliers hebben het
moeilijk, de nota Kloppende-Binnenstad geeft
te weinig mogelijkheden en ruimte om de
toekomst positiever te zien. Deze coalitie met
o.a. D66 en VVD blijft stijf vasthouden aan de
zondagssluiting terwijl Inwonersbelangen af
wil
van
deze
verstikkende
overheidsbemoeienis. Dit speelt ook bij de
vele activiteiten van Woerden Bruist die het
komend jaar de brui geven aan het organiseren
van tal van leuke activiteiten in de stad.
Inwonersbelangen ziet steeds meer dat dit
college wel zegt te staan voor een sterke
samenleving maar steeds verder verstikkend te
werk gaat. De vraag is ook of de detailhandel
in Woerden nu de nekslag krijgt. In
omringende gemeenten van Woerden worden
de openingstijden, ook op zondag, steeds
liberaler. Consumenten gaan steeds vaker juist
op zondag winkelen. Lees het bijgevoegde
teletekstbericht van het onderzoek van het
bureau Citytraffic.

alles aan moet doen om het Hofpoort te behouden
(raadsbreed aangenomen) zijn wij gestart met de
petitie. Op onze uitnodiging aan andere partijen
om deel te nemen aan deze publieksactie heeft
Lijst van der Does zich bij ons aangesloten.
Samen trekken we op met Facebook, gesprekken
voeren
met
zorgverzekeraars,
vaste
Kamercommissie van de Tweede Kamer
bezoeken, helpen met brieven schrijven,
spandoeken, flyers, steunen cliënten raad. Alles is
en wordt uit de kast gehaald om te zorgen dat er
zoveel als mogelijk ziekenhuis-functies in
Woerden blijven.
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Gevaarlijke situatie Hofbrug
l eindelijk
Als laatste wil ik benoemen de opening van de randweg-west in Harmelen. Na dertig jaar is dat
zover. Maar een punt hierachter zetten gaat niet want er zijn grote zorgen over de veiligheid bij vde Hofbrug.
e
Hier heeft de gemeente niet willen luisteren naar de vele positieve ideeën vanuit fietsersbond, dorpsplatform,
r u nog de
en betrokken bewoners om naar een veiliger situatie te komen. Hier zullen zeker op kosten van
s
nodige aanpassingen genomen moeten worden.
t
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Contributie 2014
a
Als u geen automatische incasso heeft en u heeft uw contributie nog niet voldaan dan
a kunt u
uw contributie overmaken op bankgironummer: NL12INGB0007236586 tnv Inwonersbelangen.
t
De contributie is Euro 20,- en voor 65-plusser Euro 10,- per jaar.
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