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Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
Een bijzondere politieke afsluiting was het eind 2015. Een wethouder treedt af omdat er mogelijk sprake was
van belangenverstrengeling. Zijn eigen partij wilde hem niet onvoorwaardelijk steunen. Tweede Kamer
spelletjes in de gemeenteraad van Woerden. Landelijke partijen die ook in de gemeenteraad van Woerden
zitten zien de Tweede Kamer steeds meer als voorbeeld. Dus ook hard ingrijpen voor de bühne hoort daarbij:
dus vertrekt de wethouder maar. Een verweer van de wethouder krijgen we niet meer. En komt er weer een
nieuwe wethouder halverwege de rit van deze raadsperiode. De kans is groot dat deze niet uit Woerden komt.
Wat kan deze wethouder nog betekenen? We pleiten altijd voor wethouders uit Woerden. Zij die weten wat er
speelt, leeft en nodig is voor nu en de toekomst. Geen “huursoldaten” die het wethouderschap als
“managementfunctie” zien die in elke gemeente uitgevoerd kan worden. Maar Woerdenaren die passie
hebben voor de gemeenschap waar ze vandaan komen, er dagelijks vertoeven en dat ook blijven doen nadat ze
het wethouderschap voltooid hebben. Geen lieden die een loopbaan zien richting Tweede Kamer en dit als
voorbeeld nemen bij het handelen in de gemeenteraad.
Jan-Hubert van Rensen

Hendrie Fractievoorzitter
2015 was een bewogen jaar waarin Inwonersbelangen samen met de Inwoners optrok. Goed
voorbeeld is het door ons uitgegeven huis aan
huisblad “KRANT VAN WOERDEN”. Een krant
waarin niet wij of de politiek maar inwoners van
Woerden aan het woord zijn met goede ideeën,
oplossingen en met zaken komen die in hun
omgeving spelen. We zijn dan ook voornemens om

daar

dit

jaar

een

vervolg

aan

te

geven.

In de gemeenteraad is afgesproken om een breed
onderzoek naar het verkeer in de gemeente en zijn
kernen te doen. De insteek voor dit onderzoek is
een toekomstgerichte oplossing. In ieder geval niet
het “pimpen” van de Boerendijk en Rembrandtlaan
voor €4,5 miljoen, maar een deugdelijke
toekomstgerichte oplossing als de westelijke
randweg en een brug over de Oude Rijn. Dit jaar
zal het opvangen van statushouders een behoorlijke
impact hebben op onze gemeenschap. Alle
ontwikkelingen die hier mee van doen hebben
roepen om eerlijke en open informatie. Wij pleiten
er telkens weer voor om niet straks met een plan te
komen waar niets meer over te zeggen valt, maar
vanaf het begin draagvlak te zoeken bij onze
inwoners om te voorkomen dat we hier toestanden
krijgen die we elders in het land zien.
Hendrie van Assem mocht namens de
Hugo Kotenstein stichting de nieuwe
straatnaam voor de Rijnstraat
overhandigen aan de gemeenteraad
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Vervolg: Fractievoorzitter Hendrie van Assem
Wat een ieder opgevallen moet zijn de afgelopen
periode is de enorme politieke onrust in het
gemeentebestuur. Dit komt, zoals we bij de
aanvang van deze periode al gewaarschuwd
hebben, door een te groot aantal partijen en
wethouders
in
deze
coalitie.
Teveel
compromissen moesten er gesloten worden
waardoor de voorstellen die naar de raad komen
bijna allemaal een open deur zijn. Je kan er alle
kanten mee op. Gekscherend noem ik dit college
wel een Kameleon: het verandert per onderwerp
van kleur. Dat betekent dat het voor de inwoners,
bedrijven, instanties, sport en cultuur lastig is om
inzicht te krijgen welke koers er bepaald is.
Inwonersbelangen
heeft
diverse
keren
opgeroepen om rust op het beleidsveld te
bewaren omdat er al zoveel op het bordje van de
gemeente gestort is vanuit Den-Haag en dat onze

ambtenaren hiermee hun handen vol hebben om zo’n
hele decentralisatie in goede banen te leiden. Ook de
ambtelijke samenwerking met Oudewater vraagt om
extra inzet. Verder zien we dat de ambtelijke
organisatie steeds meer een procesbegeleider aan het
worden is waarbij dure externe buro’s bij een
veelheid aan projecten het werk verrichten. Een
nogal twijfelachtige ontwikkeling waar wij grote
vraagtekens bij hebben. Goed is het om te zien dat
ondanks alles er een nieuwe school in Harmelen
gebouwd is, dat de Dorpsstaat aangepakt wordt,
eindelijk de Kanis in Kamerik op de schop gaat,
defensie-eiland steeds meer vorm krijgt en men in
Zegveld bezig is met veel vrijwilligers een eigen

Zegveldse zorgcoöperatie op te zetten. Ja, 2016
zal ook politiek een interessant jaar worden, wij
zullen in ieder geval in uw belang ons steentje
hieraan bijdragen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 23 MAART 2016
Dezibel, Wilheminalaan 1, 3481 VC Harmelen
Agenda, programma en stukken volgen

Waar hebben we ons samen met de inwoners voor ingezet in 2015
betreft komt er de Westelijke randweg met
• Behoud van de voorzieningen zoals
de brug over de Oude Rijn.
dorpshuizen, wijkcentra en het Hofpoort
• Volledige vrije keuze voor winkeliers om • Nieuwbouw voor het gemeentehuis is
afgeblazen. Met gezond verstand wordt het
op zondag open te mogen zijn.
huidige gemeentehuis sober gerenoveerd.
• Eerst bouwen binnen de rode contouren.
•
Wederom actie tegen plaatsing van windBouwen tot aan de Hollandse Kade in
molens bij woonwijken. Dit blijft helaas
Harmelen is niet aan de orde.
ook in 2016 actueel. Wij blijven alert en
• Korte termijn oplossingen voor verkeersactief.
verbeteringen zoals de veiligheid op
• Een plek voor het Gildepoortje, een stuk
Haanwijk (zie foto).
Woerden uit de Middeleeuwen dat al jaren
• Ondersteuning van Inwoners met de weg
op de gemeentewerf ligt.
wijzen binnen de gemeente, meegaan met
gesprekken en aan de bel trekken bij geen • Meer geld voor de amateurcultuur bepleit.
Ook willen we dat ze een goede positie
actie of antwoord vanuit de gemeente.
krijgen in het cultuurplatform waar de
• Een integrale verkeersvisie ontwikkelen in
besluiten worden genomen.
2016 voor de hele gemeente. Wat ons
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