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Waarom Inwonersbelangen?
     Wij zijn geen onderafdeling van een Haagse partij
     Wij doen niet aan politieke ideologieën
     Wij doen niet aan Haagse stokpaardjes

✔

✔
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Ga stemmen !

Stem lokaal !

Stem : Inwonersbelangen

Stem!

3

21 maart

Het gaat ons om onze gemeente en onze inwoners.
Of je al je hele leven in Woerden, Harmelen, Kamerik of 
Zegveld woont of er pas bent komen wonen;
iedereen heeft recht op een goed leven in onze gemeente. 
Daar zorgen we samen voor: u, wij en de gemeente.

Wilt u meer weten:
www.inwonersbelangen.nl
Facebook.com/Inwonersbelangen
Facebook.com/Behoudhethofpoort
De sites van AD, Telegraaf, RPLFM, WoerdenTV, Youtube
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sinds
1993



Het belangrijk vindt dat we ook buiten kantoortijd terecht kunnen 
bij een huisarts en een apotheek en vindt dat SEH en ziekenhuis 
weer terug moeten komen.
Huur- èn koopwoningen gaat bouwen voor de woningzoekenden 
in onze gemeente. 
• Voor jongeren die het niet lukt een betaalbare woning te vinden. 
• Voor ouderen die willen verhuizen maar geen woning vinden.
Aan de slag gaat met de verkeersproblemen, te beginnen met de 
randwegen, en de problemen op en rond de Steinhagenseweg.
Beter gaat toezien op de openbare orde; zolang de politie dat niet 
kan of wil zal dat middels eigen (wijk)boa’s moeten.
Samen met de inwoners en hun organisaties (verenigingen, 
kerken, belangenorganisaties) de zorgzame samenleving 
bevordert en meer over heeft voor het verenigingsleven.
Zich meer bekommert om de staat van onderhoud van de 
openbare ruimte; gerooide bomen en struiken gaat vervangen en 
gaat zorgen dat de afwatering op orde komt. 
Stopt met zo veel geld uit te trekken voor externen.
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Weet u het nog ?
In 2014 flyerden partijen voor de koopzondag en de randweg.
U ging stemmen en toen?

Nog steeds de westelijke randweg maar ook de 
verkeerssituatie aan de oostkant van Woerden.
Verkeersproblemen in en rond de dorpen en wijken.
Politie die niet thuis geeft als je ze nodig hebt.
Huisartsen en apothekers die buiten kantoortijd niet 
bereikbaar zijn.
Tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen.
Verloedering van de openbare ruimte.
De hoeveelheid groen die er gerooid wordt zonder dat er 
voldoende voor terug komt.
Zorgen over dat er zoveel geld gaat naar rapporten,
onderzoeken en externe adviseurs.
Het verenigingsleven dat het moeilijk heeft.

Hendrie van Assem
Fractievoorzitter 
25 jaar raadslid
Woont in Woerden, geboren en getogen
in Harmelen, echtgenoot, vader en opa
Senior servicemedewerker 
Harmelens bouwbedrijf

Wij
stappen 
in een 
coalitie
die:

Wat houdt ons bezig; waar moeten we mee aan de slag?
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Niks koopzondag.
Niks westelijke randweg.


