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Voor leden, donateurs en belangstellenden  

VAN DE VOORZITTER, 
 
Het is mij een eer en genoegen als jullie kersverse voorzitter het voorwoord te mogen schrijven in deze editie 
van onze nieuwsbrief. Het is aan het begin van deze mooie zomer dat ik jullie graag wil herinneren aan onze 
barbecue. De barbecue zal plaatsvinden op zaterdag 26 augustus in  Harmelen. Dit jaar zal onze barbecue in 
het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In geval er vrienden, kennissen of familieleden zijn 
die wel eens willen horen hoe het er in de gemeentepolitiek aan toe gaat of overwegen zelf een bijdrage te 
leveren, aarzel dan niet om ze mee te nemen.  
Hoewel het op dit moment nog ‘ver van ons bed’ lijkt, worden op 21 maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden. We gaan dan naar de stembus om onze nieuwe raad te kiezen en vanzelfsprekend doen we als 
Inwonersbelangen mee. De komende tijd gaan we aan de slag met wie de lijsttrekker wordt, de andere 
kandidaten voor de gemeenteraad, de kandidaat wethouder en het verkiezingsprogramma. Dit allemaal op weg 
naar een fantastisch resultaat.   
Spannende, maar vooral ook hele leuke tijden! Zeker als je overweegt om je kandidaat te stellen! 
Ik wens u allen een fantastische zomer en hopelijk zien we elkaar op de barbecue. 
 
Frans van Helden 

TERUGBLIK ALV 
In de ALV is besloten tot een paar bestuurs-
wisselingen. Afgetreden is Ed Soepnel. Jan-Hubert 
van Rensen is afgetreden als voorzitter en is nu 
nieuw bestuurslid. Onze nieuwe voorzitter is Frans 
van Helden. 
De financiën zijn besproken. Voor het gevoerde 
financiele beleid over 2016 hebben de leden 
decharge verleend aan het bestuur. Bijzondere dank 
ging uit naar de penningmeester, Jeanet de Mari.  
Naast verenigingszaken ging de aandacht uit naar 
actuele politieke thema’s en de komende 
verkiezingen. Onderwerpen die ter sprake kwamen 
waren de woningbouw en handhaving en 
buurtveiligheid. De huidige wijze van afval 

inzamelen leidt tot diverse problemen of 
ongewenste situaties. Bij één van de aanwezigen 
staat een lantaarnpaal met haakjes voor de gele 
zakken dicht bij haar voordeur. Als de gele zakken 
er hangen kan ze nauwelijks meer haar deur uit of 
in. Ook blijkt dat de zwarte/grijze kliko niet 
geleegd wordt als de klep niet sluit. Als anderen in 
de kliko afval bij stoppen en de klep niet sluit 
wordt je kliko niet geleegd. 
Een doorn in het oog van veel leden zijn de vele 
braakliggende terreinen in Harmelen. Sommige 
meer dan 10 jaar. Inwonersbelangen wil dat er een 
integrale aanpak komt. Speciale aandacht wordt er 
gevraagd voor genoeg parkeerplaatsen. 
 
Tot slot zijn de gemeenteraadsverkiezingen 
besproken. Deze zijn op 21 maart 2018. Alle leden 
van Inwonersbelangen kunnen zich kandidaat 
stellen voor de gemeenteraad. In de bijlage van 
deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe u dat doet. 
Uiterlijk tot eind augustus kunt u zich aanmelden. 
Daarna krijgt u een uitnodiging voor de 
kandidatencommissie. Op basis van de gesprekken 
stelt deze commissie de lijst op. In de ALV van 
22 november kunnen de leden stemmen over de 
voorgestelde kandidatenlijst en het verkiezings-
programma.  

                           

Frans 
van 
Helden 
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Geen risico’s met kunstgrasvelden 
De gemeenteraad moest een besluit nemen of er bij 
Sportlust ’46 nieuwe kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat worden gelegd. Hierover zijn recentelijk 
diverse risico’s gemeld. Risico’s voor de gezondheid. 
Genoeg reden voor Inwonersbelangen om te kiezen voor 
een kunstgrasveld dat van een ander materiaal is 
gemaakt. Ons uitgangspunt is geen risico’s lopen met de 
gezondheid van kinderen en volwassenen die hier 
wekelijks op sporten en spelen. Het kost iets meer maar 
weegt niet op tegen de mogelijke risico’s. De 
meerderheid heeft gekozen voor het veilige alternatief. 
 
Crematorium in Woerden 
De gemeenteraad heeft met grote meerderheid gestemd 
voor de vestiging van een crematorium in Woerden. Het 
plan om dit nu al te vestigen op de begraafplaats Rijnhof 
heeft het niet gehaald. Ook Inwonersbelangen heeft 
voorlopig tegen deze plek gestemd. De reden is dat het 
verkeer dat naar het crematorium gaat niet goed geregeld 
is. De inwoners aan en rondom Geestdorp hebben bij 
herhaling aangegeven dat dit goed geregeld moet 
worden. Helaas kregen ze geen gehoor bij het college en 
zijn ze bereid lang te procederen. Hierdoor kan het nog 
jaren duren voordat er een crematorium zal komen op 
deze locatie. Beter is om nu eerst goed in gesprek te 
gaan met bewoners van Geestdorp en naar alternatieve 
locaties te kijken. Dit is de snelste mogelijkheid voor een 
crematorium in Woerden. 
 

Komt u ook naar de Barbeque? 
Intoducees zijn van harte welkom? 

 
Wilt u op de kandidatenlijst voor 

gemeenteraadsverkiezingen? 
 

In de bijgevoegde brieven leest u hier meer over. 
 

Molenaar in de Windhond 
Samen met omwonenden heef onze fractie  veel tijd 
besteed aan de verhuur van de molen aan de huidige 
molenaar. Wij wilden graag dat de molenaar in de molen 
blijft wonen. Ook willen we dat de molen op zondag 
toegankelijk is als toeristische attractie. De molenaar 
wilde dit in eerste instantie niet. In de 
gemeenteraadsvergadering bleek dat molenaar daar 
uiteindelijk toe bereid was. Voor ons reden om in te 
stemmen met de verhuur van de woonruimte aan de 
molenaar. 
 
Voorbereiding begroting 2018 
In juni is er besloten wat er uitgewerkt moet worden 
door het college voor de begroting 2018. In de begroting 
staat welke activiteiten er uitgevoerd worden en wat het 
kost. Vanuit het college waren voorstellen gedaan om 
veel geld uit te trekken voor organisatieontwikkeling. 
Wij zien hier geen heil in. Al 15 jaar worden er 
ontwikkelingsprogramma’s voorgesteld, er gaan vele 
miljoenen heen en iedere keer moet het weer anders en 
gaat het weer veel geld kosten. Een grote meerderheid 
van de raad is kritisch. Grote kans dat er nu eens gestopt 
wordt met dit soort organisatieplannen. In oktober weten 
we het, dan wordt de begroting vastgesteld. 

 
Woningbouw Harmelen 
Samen met een aantal andere partijen hebben wij een 
voorstel ingediend voor de woningbouw in Harmelen. 
Voor ons was de kern om aan te sluiten bij de wensen 
die door de inwoners geuit worden. De wensen zijn 
woningen voor starters, senioren en om Haanwijk niet 
te bebouwen. Twistpunt met het college was het 
collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) aan de 
Willem-Alexanderlaan. Uiteindelijk is er overeen-
stemming bereikt dat het college in overleg gaat met de 
CPO deelnemers. 
 
Bestemmingsplan Hazelaarstraat 
Het college wil de overlast aanpakken door het wijzigen 
van het bestemmingsplan. In plaats van winkels wordt 
de bestemming gewijzigd in wonen. Inwonersbelangen 
heeft twijfels over deze aanpak. Door de overlast en 
criminaliteit die een enkele winkel met zich meebrengt  
te willen aanpakken door een bestemmingsplan-
wijziging zorgt voor verplaatsing van de criminaliteit in  
Woerden. Bovendien is het een zaak van handhaving 
door de politie die hier duidelijk tekort schiet. Daarom 
onze vraagtekens of met dit middel de criminaliteit 
alleen maar verplaatst wordt en niet aanpakt wordt. Het 
voorstel om een voorbereidingsbesluit te nemen hebben 
wij niet gesteund. Binnen een jaar moet er duidelijkheid 
komen op alle vragen die wij nog hebben en wat een 
wijziging van het bestemmingsplan oplost.  
 
Duurzaamheid 
Vanuit de oude coalitiepartijen lag er nog een voorstel 
om alle sporthallen van de gemeente Woerden te 
verduurzamen. Om op deze manier een stap te zetten 
richting de aangenomen doelstellingen. Wij hebben hier 
niet mee ingestemd. De reden daarvoor is dat er niet 
nagedacht is of met deze maatregelen het beste effect 
bereikt wordt met het belastinggeld van de gemeente 
Woerden. Er is niet gekeken of er andere, betere 
alternatieven zijn. Als dit beter bekeken was zou er 
waarschijnlijk meer CO2 reductie mogelijk zijn. 
 
Huisartsenpost 
Samen met andere partijen hebben wij een voorstel 
ingediend om het college de opdracht te geven om de 
huisartsenpost en spoedeisende eerste hulp in Woerden 
te behouden. Het voorstel is met een grote meerderheid 
aangenomen. 
 
Overige besluiten waarmee we ingestemd hebben 
- Gebiedsontwikkeling voor een nieuwe wijk 
Snellerpoort. Wij hebben aandacht gevraagd voor 
verkeer en genoeg parkeerplaatsen. 
- Armoedebeleid en inclusie (iedereen doet mee) 
- Ontwikkelingsvisie Middelland. Het gaat erom het 
bedrijvenpark geschikt te maken voor woningen. Wij 
hebben aandacht gevraagd voor woningen waarmee de 
doorstroming verbeterd. 
- Verlengen van de proef gratis parkeren in het centrum 
van Woerden. 
- Aanpak verloedering bedrijfspanden Hoge Rijndijk. 
Hier staan een aantal loodsen waar geen 
bedrijfsactiviteiten meer plaats vinden. De verloederde 
panden trekken zwerfvuil en verkeerd publiek aan. 
 


