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

VAN	DE	VOORZITTER,	
	
Het	 rammelt	 in	de	politiek	 in	Woerden.	Binnen	2	 jaar	vertrekt	er	een	derde	wethouder.	Het	vetrek	komt	
wederom	 uit	 de	 lucht	 vallen.	 Het	 is	 geen	 gerichte	 actie	 geweest	 vanuit	 de	 oppositie.	 Vrijdag	 voor	 het	
weekend	 kwamen	 er	 onverwachte	 geruchten.	Dinsdag	 na	 het	weekend	 kwam	 uit	 de	 lucht	 vallen	 dat	 de	
wethouder	 terugtreedt.	 We	 hebben	 opheldering	 gevraagd	 wat	 er	 rondom	 het	 terugtreden	 van	 de	
wethouder	gespeeld	heeft.	Wat	waren	de	feiten	en	wat	was	fictie?	Misschien	nog	wel	belangrijker:	wat	is	er	
aan	de	hand	dat	er	uit	niets	een	derde	wethouder	vertrekt	in	korte	tijd?	
De	 huidige	 coalitie	 heeft	 steeds	 meer	 moeite	 met	 zichzelf.	 Achterkamertjespolitiek	 heerst.	 Uit	 gelekte	
verslagen	 en	 emails	 blijkt	 dat	 ze	 betrokkenheid	 van	 inwoners	 niet	 serieus	 nemen.	 Dat	 er	 verschillende	
versies	van	rapporten	verschijnen.	Dat	ze	essentiële	onderdelen	verwijderd	worden	en	nieuwe	onderdelen	
toegevoegd	worden	aan	het	rapport	dat	naar	de	gemeenteraad	gaat.		
Vreemde	zaken	voor	een	coalitie	die	als	belangrijkste	punten	openheid	en	transparantie	heeft.	Misschien	
kon	de	vetrokken	wethouder	zich	niet	meer	rijmen	met	de	gang	van	zaken	van	deze	coalitie.	Van	ons	zul	je	
wél	openheid	en	transparantie	krijgen.	Wij	zijn	duidelijk	en	gaan	voor	goede	verkeersdoorstroming,	veilige	
buurten	en	betaalbaar	wonen	voor	jong	en	oud.		Zaken	waar	inwoners	om	vragen.	

	
Jan-Hubert	van	Rensen	

23e	jaargang	
Oktober	2016	

Voor	leden,	donateurs	en	belangstellenden	
	

 

Wat	heeft	de	raad	besloten	
In	 het	 afgelopen	 kwartaal	 is	 er	 maar	 één	
raadsvergadering	 geweest.	De	 laatste	 donderdag	
van	 oktober	 stonden	 er	 4	 onderwerpen	 op	 de	
agenda:	
- Verkeersvisie	2030	
- Wat	zijn	de	feiten	en	wat	is	fictie	rondom	het	

vertrek	van	wethouder	Schreurs?	
- De	 parkeerproef	 in	 de	 binnenstad	 van	

Woerden	
- Bestuursrapportage	 2016,	 het	 halfjaarlijks	

verslag	van	de	gemeente.	
	

Verkeersvisie	2030	verdaagd	
De	 verkeersvisie	 2030	 is	 teruggetrokken	 door	
wethouder	 Stolk.	 Dit	 kon	 niet	 anders	 gezien	 de	
chaotische	aanloop	richting	besluitvorming.	
	
De	middag	voorafgaand	aan	de	raadsvergadering	
waren	 er	 e-mails	 van	 de	 fractievoorzitters	 van	
Sterk	 Woerden	 en	 D66	 gelekt	 naar	
WoerdenTV.	Uit	 het	 mailverkeer	 tussen	 beide	
heren	 bleek	 dat	 de	 coalitie	 de	 bijdragen	 en	
inspraak	 van	 inwoners	 en	 ondernemers	 niet	
serieus	nemen.	
De	volgende	citaten	spreken	voor	zich:	
• “Ik	 weet	 ook	 zeker	 dat	 over	 een	 paar	 dagen	
niemand	het	er	meer	over	heeft.”	

• “Simpelweg	 doorgaan	 is	 mogelijk,	 maar	 wel	
erg	onbevredigend	voor	de	buitenwereld.”	

• “laten	 zien	 dat	 we	 wel	 luisteren	 naar	 wat	
gezegd	wordt”,	

• De	raad	trekt	het	boetekleed	aan,	Margot	Stolk	
trekt	het	boetekleed	aan	(we	trekken	haar	het	
boetekleed	aan	eigenlijk)	

• “Ook	 laten	 zien	 dat	 we	 de	 kritiek	 wel	 horen,	
maar	ook	een	plek	geven”.	

 
Al	jarenlang	niet	opgepakt:	files	op	de	Boerendijk	
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Vervolg	verkeersvisie	2030	
Aan	 de	 totstandkoming	 ervan	 was	 een	 uitgebreid	
burgerparticipatietraject	 vooraf	 gegaan.	 De	
ondernemersverenigingen,	dorps-	en	wijkplatforms	en	
inwoners	namen	deel	aan	het	traject.	In	de	eindversie	
van	 de	 visie	 waren	 zaken	 weggelaten	 die	 wel	 in	 de	
versie	 stonden	 die	 de	 deelnemende	 inwoners	 en	
ondernemers	hadden	gehad.	Over	de	op	gezag	van	de	
gemeente	 aangebrachte	 wijzigingen	 waren	 ze	 niet	
geïnformeerd.	 Het	 betrof	 zaken	 die	 de	 coalitie	 (D66,	
Progressief	 Woerden,	 VVD,	 CU/SGP,	 Sterk	 Woerden)	
niet	 welgevallig	 waren,	 zoals	 bijvoorbeeld	 de	
westelijke	randweg.	
	
Inwonersbelangen	vroeg:	“Hoe	nu	verder?”			
Het	 antwoord	 is	 dat	 er	 nieuwe	 gesprekken	 met	 de	
participanten	komen.	Of	dat	leidt	tot	een	verkeersvisie	
die	 de	 steun	 van	de	 participanten	 krijgt,	 wachten	we	
af.	
Het	 opereren	 van	 het	 college	 is	 laakbaar.	 Wij	 vinden	
de	manier	waarop	er	door	de	gemeente	geopereerd	is	
laakbaar.	Zodra	de	verkeersvisie	 in	behandeling	komt	
zullen	 we	 de	 verantwoordelijk	 wethouder	 Stolk	 van	
Sterk	Woerden	hierop	aanspreken.	

 

 	
	
Interpellatiedebat	over	fictie	en	feiten	rondom	
aftreden	wethouder	Schreurs	
We	hadden	het	interpellatiedebat	aangevraagd	om	
helder	 te	 krijgen	 wat	 er	 gespeeld	 heeft	 rond	 het	
aftreden	van	wethouder	Schreurs.	Wat	er	waar	en	
niet	waar	is.	En	over	wat	er	daaromtrent	beweerd	
wordt.		
	
Kernvragen	waren:	
• Waarom	 is	de	 raad	niet	door	de	burgemeester	
geïnformeerd?	

• Wat	 is	 er	 waar	 van	 de	 zaken	 die	 op	websites,	
kranten	 en	 internet-tv	 over	 het	 terugtreden	
van	wethouder	Schreurs	zijn	gepubliceerd?	

• Waarom	 zijn	 de	 fractievoorzitters	 niet	 geïn-
formeerd	over	de	gezondheidsproblemen?	

	

De	 beantwoording	 was	 duidelijk.	 Volgens	 de	
burgemeester	is	alles	wat	er	de	afgelopen	periode	
gepubliceerd	 is	 op	websites,	 kranten	 en	 internet-
tv	 onjuist.	 Ook	 antwoordde	 hij	 dat	 er	 geen	
behoefte	 was	 de	 raad	 te	 informeren	 over	 de	
gezondheid	van	de	wethouder.	
De	coalitie	deed	er	het	zwijgen	toe.	
	
Het	slotbetoog	van	Hendrie	van	Assem	was	helder:	
“Het	 debat	 is	 aangevraagd	 om	 feiten	 en	 fictie	 te	
scheiden.	 Volgens	 ons	 bent	 u	 daar	 goed	 in	
geslaagd.	
Maar	 eerst	 een	 aantal	 opmerkelijke	 zaken.	 Ten	
eerste	 over	 het	 collegiale	 bestuur	 van	 Woerden.	
Eén	 briefje	 en	 een	 wethouder	 is	 weg.	 Dit	 is	
ongekend.	Ga	je	niet	met	de	betrokken	wethouder	
in	gesprek?	Wat	is	er	aan	de	hand,	hoe	kunnen	we	
het	oplossen	en	wat	kunnen	we	voor	je	doen?	Nee,	
één	briefje	en	de	andere	collega’s	uit	het	collegiale	
bestuur	 zijn	 je	 vergeten.	 Zo	 hebben	 wij	 de	
verklaring	van	de	burgemeester	ervaren.	
Het	tweede	is	de	verklaring	van	de	burgemeester	
dat	 de	 media	 geen	 enkel	 juist	 feit	 hebben	
gepresenteerd.	 Dat	 alle	 media,	 zoals	 websites,	
papieren	 krant	 en	 internet-tv	 niet	 juist	 hebben	
bericht.	 Ze	 hebben	 het	 allemaal	 verkeerd.	 Zou	 u	
niet	 een	 rectificatie	 willen	 van	 de	 media,	 vragen	
wij	ons	af?	
	
Het	 ging	 ons	 om	 fictie	 en	 feiten	 van	 elkaar	 te	
scheiden.	Dit	debat	was	niet	nodig	geweest	als	het	
college	de	raad	goed	geïnformeerd	had.	Dit	is	niet	
gedaan.	 De	 geruchten	 zijn	 de	 afgelopen	 maand	
niet	 ontkend.	 Sterker	 nog	 het	 bleef	 stil,	 doodstil	
vanuit	 het	 gemeentehuis.	 De	 geruchten	 over	 de	
wethouder	konden	welig	tieren.	Is	dit	de	dank	die	
hij	 krijgt	 voor	 6	 jaar	 werken	 voor	 de	
gemeenschap?	 Inwonersbelangen	 keurt	 deze	
werkwijze	af.	We	nemen	aan	dat	de	geruchten	nu	
stoppen,	 nu	de	 burgemeester	 eindelijk	 de	moeite	
heeft	genomen	de	raad	te	informeren.	Wij	hebben	
met	 de	 benoeming	 van	 wethouder	 Schreurs	
ingestemd.	Hij	 laat	een	mooie	erfenis	 in	Woerden	
achter.	 Iets	 waar	 veel	 inwoners	 dagelijks	 plezier	
van	hebben.”	
Inwonersbelangen	 hoopt	 dat	 dit	 vervelende	
hoofdstuk	voor	nu	en	altijd	afgesloten	is.	
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Bestuursrapportage	2016	
Halverwege	het	 jaar	maakt	 het	 college	 de	 stand	
van	 zaken	 op	 voor	 de	 gemeenteraad.	 Hierin	
wordt	 aangegeven	 wat	 er	 bereikt	 is,	 op	 dit	
volgens	 planning	 loopt	 en	 hoe	 het	 er	 financieel	
voor	 staat.	 Dit	 wordt	 de	 bestuursrapportage	
genoemd.	Uit	de	bestuursrapportage	bleek	dat	zo	
goed	als	alles	volgens	de	planning	gerealiseerd	is	
gedurende	het	 eerste	 half	 jaar.	 Alleen	 financieel	
was	 er	 een	 tekort	 van	 €	 1,5	 miljoen.	 Dit	 werd	
verzacht	door	een	toevallige	meevaller	waardoor	
het	 financiële	 gat	 uit	 kwam	 op	 €850.000,-.	 Het	
voorstel	was	 om	 dit	 te	 betalen	 uit	 de	 algemene	
reserve,	 een	 spaarpot	 die	 we	 overgehouden	
hebben	 aan	 de	 verkoop	 van	 een	
energiemaatschappij.	 Hier	 hebben	 we	 tegen	
gestemd.	 Op	 een	 jaarbegroting	 van	 meer	 dan	
€100,-	miljoen	moet	een	college	in	staat	zijn	om	
dit	gat	op	te	vangen.	De	meerderheid	van	de	raad	
vond	het	echter	prima	en	dus	is	de	spaarpot	een	
stukje	kleiner	geworden.	

Waarvoor	heeft	Inwonersbelangen	zich	ingezet	
Diverse	 zaken	worden	opgepakt	zonder	dat	het	 in	
de	gemeenteraad	komt.	Zaken	van	alledag:	
• Een	avond	georganiseerd	voor	de	bewoners	aan	
de	 Dorpsstraat	 we	 een	 inventarisatie	 gemaakt	
of	er	nog	niet	opgeloste	schade	aan	woningen	is.	
Bij	een	behoorlijk	aantal	bewoners	is	dit	nog	het	
geval.	 Leuk	 feitje:	 Inwonersbelangen	 was	 de	
eerste	 die	 een	 ruimte	 huurde	 in	 het	 nieuwe	
buurthuis	van	Harmelen.	

• Op	 de	 septembermarkt	 hebben	 we	 met	 veel	
inwoners	van	Harmelen	gesproken.	

• Na	 lang	 aanhouden	 en	 blijven	 vragen	 is	 het	
gelukt	 om	 de	 bewegwijzering	 op	 de	
Groenendaal	 te	 realiseren.	 Zie	 afbeelding	
hiernaast.	

	

 

 
Septembermarkt	2016	

Parkeerproef	centrum	van	Woerden	
Ruim	een	jaar	geleden	heeft	het	CDA	het	initiatief	
genomen	 voor	 een	 proef	 met	 minder	 betaald	
parkeren	 in	 de	 binnenstad	 van	 Woerden.	 Het	
Stadshart	 Woerden	 (ondernemers	 uit	 de	
binnenstad)	 heeft	 een	 duidelijke	 wens	 om	 de	
betaaltijden	 van	 de	 vrijdag-	 en	 zaterdagavond	
terug	te	dringen.	De	verwachting	is	dat	met	name	
de	 horecagelegenheden	 in	 Woerden	 hier	 een	
economische	 impuls	 van	 zullen	 ondervinden.	 In	
de	 gemeenteraad	 lag	 er	 een	 voorstel	 om	 een	
proef	 te	doen	 om	op	vrijdag	vanaf	21	uur	 en	op	
zaterdag	vanaf	18	uur	gratis	te	kunnen	parkeren.		
	
De	raad	wilde	nog	een	paar	wijzigingen	en	heeft	
besloten	 om	 een	 proef	 te	 doen	 van	 november	
2016	 tot	en	met	 juni	2017.	Op	zowel	vrijdag	 als	
zaterdag	 is	 het	 gedurende	 de	 proef	 vanaf	 18.30	
uur	gratis	parkeren.	
	


