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Achter de deuren en gesloten cultuur doet weer zijn intrede 
Opnieuw worden de Inwoners na jaren buitengesloten van belangrijke besluitvorming 
door de gemeenteraad van Woerden. Over een gezichtsbepalend onderwerp en 
financieel riskant, is achter gesloten deuren vergaderd. Het gaat om de toekomst van 
het Defensie eiland. De stukken zijn diep opgeborgen in de kluizen van het 
gemeentehuis. Inwonersbelangen heeft een verzoek ingediend op grond van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur, om zo de inwoners te kunnen informeren. Iets wat de 
andere politieke partijen in gemeente Woerden liever verborgen houden. Dit werd 
bevestigd afgelopen raadsvergadering door het vaststellen van geheime notulen. 
Het werd zelfs nog erger doordat na de reguliere vergadering men opnieuw achter 
gesloten deuren over het defensie eiland ging vergaderen. 
 
Onlangs is het rekenkameronderzoek uitgebracht van het project “Defensie-Eiland” 
daarin  is een goed overzicht gegeven over de hele procesgang vanaf de aankoop tot 
nu. Ook is geconstateerd dat er door de jaren heen nogal eens achter gesloten deuren 
werd vergaderd en dat de gemeenteraad hier beter mee om had moeten gaan. 
Dat de raad zelfs niet geïnformeerd werd over een rapport van de milieudienst over de 
vervuiling op het eiland is onverteerbaar.  
 
Nog onlangs is er weer een besloten vergadering geweest over de stand van zaken en 
de toekomst van te realiseren nieuwbouw op het Eiland. De geheime notulen zijn 
afgelopen donderdag vastgesteld in de gemeenteraad, en weer weten inwoners en de 
kopers van een woning niet wat er afgesproken is en hoe het nu verder gaat. 
 
De besluitvorming over Defensie-eiland is een belang van alle inwoners van Woerden. 
Het gaat om een gezichtsbepalende plek in Woerden. De huidige situatie met 
mogelijke vervuiling en of er vervolgens nieuwbouw al dan niet in fases mogelijk is 
maakt dit onderwerp zeer risicovol. Daarbij gaat het om hoge bedragen. 
Inwonersbelangen kan alleen maar concluderen dat inwoners van Woerden recht 
hebben om hierover volledig geïnformeerd te worden. Omdat alle anderen partijen in 
de raad dit niet willen openbaren en wij niet meer in de raad vertegenwoordigd zijn, 
heeft Inwonersbelangen een WOB-verzoek ingediend. 
 
 
 
 
  
Voor nadere informatie: 
Hendrie van Assem,  
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