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

VAN	DE	VOORZITTER,	
	
In	de	vorige	 nieuwsbrief	opende	 ik	met	dat	het	 rammelt	 in	de	Woerdense	politiek.	De	3e	wethouder	 in	2	
jaar	tijd	was	opgestapt.	Helaas	rammelt	het	nu	nog	harder.	Eind	december	heeft	de	gemeenteraad	besloten	
om	winkeliers	de	vrijheid	 te	geven	om	open	 te	kunnen	zijn	op	zondag.	Het	gevolg	 is	dat	de	coalitie	geen	
meerderheid	meer	heeft.	De	coalitiepartij	CU/SGP	heeft	het	vertrouwen	opgezegd	naar	aanleiding	van	de	
zondagsopening.	Bijzonder	is	dat	hun	wethouder	tot	nader	order	blijft	zitten.	Op	dit	moment	wordt	er	een	
lijmpoging	 gedaan	 om	 de	 gelederen	 in	 de	 oude	 coalitie	 weer	 te	 sluiten.	 Als	 dit	 niet	 lukt,	 sneuvelt	 de	 4e	
wethouder	in	2,5	jaar	tijd.	Dat	er	een	continue	wisseling	van	wethouders	is,	was	te	verwachten	toen	deze	
coalitie	 aantrad.	 Het	 enige	wat	 ze	 bindt	 is	 het	 bezetten	 van	 het	 pluche	 en	 het	 promoten	 van	 landelijke	
thema’s	binnen	de	Woerdense	gemeenschap.	Wat	ze	nou	werkelijk	voor	de	 inwoners	willen	bereiken	was	
en	blijft	onduidelijk.	
Ondanks	de	rammelige	situatie	zien	wij	steeds	meer	onze	thema’s	gerealiseerd	worden.	Thema’s	waar	de	
inwoners	om	vragen.	De	winkels	mogen	open	op	 zondag,	het	gemeentehuis	wordt	gerenoveerd	 in	plaats	
van	volledige	nieuwbouw	en	er	komt	een	 verkeersvisie	vanuit	de	 samenleving.	Dit	 sterkt	ons	om	door	 te	
zetten	 op	 andere	 thema’s,	 zoals	 bijvoorbeeld	 betaalbaar	 wonen	 voor	 jong	 en	 oud,	 buurtveiligheid	 en	
westelijke	randweg.	

	
Jan-Hubert	van	Rensen	

24e	jaargang	
Januari	2017	

Voor	leden,	donateurs	en	belangstellenden	
	

 

Winkels	mogen	open	op	zondag	
Jarenlang	hebben	de	winkeliers	en	inwoners	zich	
ingespannen	om	ook	 op	 zondag	de	mogelijkheid	
te	 hebben	 om	 te	 kunnen	 winkelen	 in	 Woerden.	
De	 recent	 gesneuvelde	 coalitie	 had	 in	 haar	
akkoord	 opgenomen	dat	er	geen	verruiming	van	
de	8	koopzondagen	 zou	komen	 tot	en	met	2018.	
Dit	was	de	 eis	 die	 Christenunie/SGP	had	 gesteld	
om	mee	te	willen	werken	aan	de	coalitie	in	2014.	
Al	 voor	 2014	 veranderde	 het	 moment	 van	 de	

 
Op	de	eerste	koopzondag	trakteerden	we	op	chocolade	

week	 wanneer	 mensen	 gaan	 winkelen.	 Vanaf	
toen	is	de	zondag	de	belangrijkste	winkeldag	van	
de	week	geworden.	In	de	omringende	gemeentes	
van	Woerden	werd	de	vrijheid	om	open	te	zijn	op	
zondag	 groter.	 Alleen	 in	 Woerden	 hielden	 de	
partijen	D66,	Progressief	Woerden,	VVD	en	Sterk	
Woerden	 de	 maatschappelijke	 ontwikkelingen	
tegen.	
	
Winkeliers	 en	 inwoners	 roerden	 zich	 op	diverse	
manieren.	 Van	 ongehoorzaamheid,	 hand-
tekeningenacties	 waarbij	 duizenden	 hand-
tekeningen	 werden	 opgehaald	 tot	 meerdere	
keren	 inspreken	 in	 de	 gemeenteraad.	
Inwonersbelangen	vond	dit,	 samen	met	Lijst	van	
de	 Does,	 iedere	 keer	 aanleiding	 om	 een	
motie/voorstel	 voor	 verruiming	 van	 de	
zondagsopening	 te	 doen.	 Geen	 van	 de	 6	
voorstellen	 van	 de	 afgelopen	 2	 jaar	 haalde	 het,	
met	 de	mededeling:	 het	 coalitieakkoord	 is	 heilig	
en	 daar	 staat	 in	 dat	 er	 geen	 verruiming	 van	
openingstijden	komt.	
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Vervolg	winkels	mogen	open	op	zondag	
Uiteindelijk	wilden	 4	 van	 de	 5	 coalitiepartijen	weten	
wat	de	mening	van	de	inwoners	en	ondernemers	was.	
Daarom	 besloten	 ze	 een	 groot	 onderzoek	 te	 laten	
uitvoeren.	 Inwonersbelangen	 vond	 dit	 onderzoek	
overbodig	omdat	de	meningen	al	overduidelijk	waren.	
En	 hier	 geld	 aan	 uit	 geven	 zou	 verspilling	 van	
belastinggeld	 zijn.	 Het	 onderzoek	 kwam	 er	 toch.	 De	
uitkomst	 verraste	 de	 4	 partijen:	 de	 overgrote	
meerderheid	 was	 voor	 een	 koopzondag.	 Door	 de	
overrompeling	kwam	er	een	voorstel	om	winkeliers	de	
volledige	 vrijheid	 te	 geven	 om	 open	 te	 kunnen	 zijn,	
ook	 op	 zondag.	 Dit	 voorstel	 kon	 rekenen	 op	 een	
meerderheid	van	de	gemeenteraad.	Inwonersbelangen	
feliciteert	 daarom	 alle	 inwoners	 en	winkeliers	 dat	 er	
vanaf	2017	iedere	zondag	gewinkeld	kan	worden.	
	
Op	 de	 eerste	 zondag	 van	 2017	 deelden	 we	
chocolaatjes	 uit	 aan	 het	 winkelend	 publiek	 in	 de	
Gamma	 van	 Woerden.	 Veel	 winkelende	 inwoners	
lieten	 weten	 blij	 te	 zijn	 met	 de	 vrijheid	 voor	 de	
winkels.	 Niet	 meer	 op	 zoek	 elders	 maar	 terecht	
kunnen	 in	de	 eigen	 gemeente.	Een	belangrijke	stap	 is	
gezet.	 Verrast	 dankten	 ze	 voor	 het	 presentje	 en	
begrepen	heel	goed	dat	het	niet	vanzelf	was	gegaan.	

 

 

Welkomstborden	voor	Woerden	
Woerden	is	een	trotse	gemeente	waar	veel	te	doen	is.	
Dit	 kan	 zichtbaar	 gemaakt	 worden	 door	 aan	 de	
gemeentegrenzen	welkomstborden	voor	Woerden	 te	
plaatsen.	 Bezoekers	 kunnen	 we	 welkom	 heten	 en	
bedanken	 voor	 hun	 bezoek	 als	 ze	 de	 gemeente	
verlaten.	 Op	 dit	 moment	 is	 het	 een	 ratjetoe	 van	
borden	 aan	 de	 gemeentegrenzen	 van	 Woerden.	
Bovendien	 zijn	 veel	 borden	 vies	 of	 hebben	duidelijk	
een	onderhoudsbeurt	nodig.	Voor	Inwonersbelangen	
reden	 om	 een	 voorstel	 te	 doen	 om	 het	 college	 te	
vragen	 hiermee	 aan	 de	 slag	 te	 gaan.	 Het	 voorstel	
werd	 met	 overgrote	 meerderheid	 door	 de	
gemeenteraad	 aangenomen.	 Het	 college	 komt	 nu	 in	
het	voorjaar	met	een	plan.	

Reconstructie Kanis 
De wegen in Kanis verzakken in hoog tempo door de 
slappe grond, het welbekende veen. Het college 
kwam met het voorstel om de weg te gaan 
onderheien. Dit voorstel is €2,5 miljoen duurder dan 
het oorspronkelijke onderhoudsplan. Daarom stelde 
ze voor om een afschrijvingstermijn van 75 of 100 
jaar toe te passen. Hiermee worden de jaarlijkse 
lasten lager dan als het in 40 jaar wordt 
afgeschreven. 
Ons standpunt was bij de stemming dat het 
oorspronkelijke plan uitgevoerd moest worden. De 
afschrijvingstermijn van 75 tot 100 jaar is 
onverstandig. Deze periode is niet te overzien. Houdt 
de constructie het zo lang? Dit is nog nooit 
aangetoond. Komen er de komende 40 jaar geen 
nieuwe methoden die goedkoper zijn? En hoe ziet de 
wereld eruit over 100 jaar? Hebben we dan nog wel 
transport op wielen? Het is onverstandig om de extra 
€2,5 miljoen hieraan uit te geven. We hebben 
daarom tegen dit voorstel gestemd. Wel met de 
mededeling dat de onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd moeten worden volgens het 
oorspronkelijke plan. 

 
Kromwijkerkade	

Waar heeft Inwonersbelangen zich nog meer 
voor ingezet: 
- Het college wil industriële opslag in de polder 
Kromwijk toestaan. Precies bij het punt waar het 
Groene Hart begint. Wij hebben actie ondernomen 
om dit tegen te houden; 
- In 2012 is de Dammolen in Harmelen opgehoogd. 
Tijdens de ophoging is daarbij de toegang tot een 
garage onmogelijk gemaakt; er is daarom een grote 
kuil in de weg gemaakt. Voor ons reden om 
wederom te vragen wanneer de kuil in de weg 
opgelost wordt; 
- Sportpark Cromwijck heeft te kampen met te 
weinig parkeerplaasten in het weekend. Het voorstel 
van het college vonden we te duur. Met een 
gewijzigd en goedkoper plan hebben we wel 
ingestemd. Dit plan wordt nu uitgevoerd. 


