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

VAN DE VOORZITTER, 
 
Er gebeurt van alles om ons heen. Het lijkt dat gemeente Woerden van alle kanten bedreigd wordt. Via land, wegen en lucht 
komen er ongewenste ontwikkelingen. Althans dat zijn de geluiden die we in Woerden opvangen. Een aantal onderwerpen 
zijn de bedreiging van het Groene Hart, 20.000 nieuwe woningen komend vanuit de provincie Utrecht, een nieuw industrie-
terrein en een toename van geluid door autowegen en helikopters. De Vereniging Inwonersbelangen wil de oren en ogen 
zijn voor de inwoners van de gemeente Woerden. De afgelopen periode heeft de vereniging zijn oren en ogen goed open 
gehouden en veel openbaar gemaakt. Er is zoveel aan de hand dat vele actie-initiatieven als paddenstoelen uit de grond 
schieten. Als u de activiteiten ook als een bedreiging ervaart en u wilt een steentje bijdragen, laat het ons dan weten. 
 
Jan-Hubert van Rensen 
 

 

13e jaargang 
december 2006 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

Discussie ‘Leefbaarheid’ 
Voor externe genodigden werd het 12½-jarig jubileum van 
onze vereniging gestalte gegeven met een discussie rond 
het thema ‘leefbaarheid’. Met name de leefbaarheid van 
Woerden voor haar inwoners. Er waren daarbij een 35-tal 
inwoners aanwezig, dat was eigenlijk wat aan de magere 
kant. Maar dat had geen invloed op het animo van het 
panel, bestaande uit burgemeester Hans Schmidt, Gerard 
Oostenbrink, Bernt Feis, Anne Kwakkenbos die discus-
sieerden onder leiding van Wout den Boer . De aanwezige 
inwoners gingen prompt met het panel in discussie. De 
conclusie was dat leefbaarheid voor de inwoners prioriteit 
heeft en dat wij ons vooral 
moeten verzetten tegen de ideeën 
van de NV Utrecht om 12.000 
huizen op ons grondgebied te 
willen bouwen. En tegen de 
gedachte om ons even een nieuwe 
rijksweg – de zogenaamde A2½ -  
in de maag te splitsen. Uit de 
discussie kan je de conclusie 
trekken dat ruimte-lijke ordening 
steeds meer op het spelletje ‘land 
veroveren’ gaat lijken. En dan 
spelen die ‘land-inpikkers’ nog 
flink vals ook. Prettig om te horen 
was de toezegging van Hans Schmidt dat de gemeente 
zich daartegen zal verzetten. Volgens ons doen de 
48.000 inwoners dit al, nu hij en de politiek nog! 
 

Toos Bakker erelid 
Na het programma voor de ‘buitenwereld’ waren het de 
uurtjes voor de leden onder elkaar. Het was bijzonder 
jammer dat ook hierbij de opkomst matig was. Een 
beetje teleurstellend voor de leden die voor dit 12½-
jarig jubileummoment zoveel werk hebben verzet.  
Voorzitter Jan-Hubert liet al de activiteiten van die 
afgelopen periode nog eens de revue passeren. Door 
alleen al die lange rij acties weer eens aan te horen, 
werden onze actievoerders uit die tijd weer flink moe. 
Zij zijn dan ook namens de vereniging nog eens bedankt 
voor hun inzet. Eén ervan, die volgens zegge vanwege 

de CAI-actie de oorzaak is dat 
onze vereniging is opgericht, is 
bijzonder in het middelpunt 
gezet. Met algemene goed-
keuring is Toos Bakker tot 
nieuw erelid benoemd, gezien 
het feit dat zij zich op allerlei 
fronten 12½ jaar lang zo voor 
de Vereniging heeft ingezet. 
Het opprikken van het speciaal 
ontworpen speldje en het 
uitreiken van de bloemen en de 
oorkonde leverde voor de 
voorzitter daarom geen enkel 

probleem meer op. Toos moest er zelfs een beetje van 
blozen. 
 
 

 

Werkgroep Geluidshinder Gemeente Woerden zoekt: Voorzitter/leden: 
De werkgroep begint na een jaar de eerste resultaten te boeken in een taai onderwerp: 

dorpsplatform Harmelen wil geluidswal, bij onderzoek naar geluidshinder bij nieuwe plannen 
worden alle plannen meegenomen en de helikopterherrie wordt nauwgezet in de gaten gehouden. 
De werkgroep is zonder voorzitter komen te zitten. Ervaart u geluidsoverlast en wilt er wat doen, 

neem dan contact op met Jan-Hubert van Rensen (06 2708 3082) 
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NV Utrecht Woerden      

20.000 Woningen!!! 
Industrieterrein!!! 
A2½!!! 
 

Groene buffer 
Landelijk karakter  
Recreatie 

Afgelopen maand is er weer uitvoerig gediscus-
sieerd over de keuzes voor de begroting van 2007. 
Punten die Inwonersbelangen naar voren gebracht 
heeft zijn onder andere:  
 De uitvoering van de Bravo-projecten mag 

geen vertraging mogen oplopen omdat het 
allemaal al veel te lang duurt; 

 Het vervroegen van de bouw van een brug bij 
Rietveld en het aansluiten op de Hollandbaan, 
zodat er ontlasting van de verkeersdrukte elders 
zal plaatsvinden; 

 Het nemen van geluidswerende maatregelen 
aan of langs de A 12; 

 Woerden heeft een duidelijke structuurvisie 
nodig om het heft in eigen hand te houden en 
als tegenwicht van alle ontwikkelingen om 
Woerden heen. (snelweg A2½ en de NV 
Utrecht 20.000 woningen); 

 Regelmatig een Lagerhuisdebat te organiseren 
samen met jongeren, om wensen en problemen 
te bespreken; 

Gezocht 
De fractie kan hulp en ondersteuning gebruiken bij het voeren van diverse acties, het voorbereiden van 
initiatieven/moties/amendementen, het bezoeken van wijkplatforms enz.  Kom eens langs op een van 

onze fractievergaderingen in kamer A.O 38 op het gemeentehuis (zie agenda op de website). 
Laat het de fractie weten als je belangstelling hebt. 

 
Hendrie van Assem, fractievoorzitter, 0348-442898 of hendrie.van.asssem@casema.nl 

 
 

 Begrip en verdraagzaamheid te creëren en waar 
nodig zullen ook de ouders aangesproken 
moeten worden; 

 Positief is het door het College en de Raad 
overgenomen standpunt van Inwonersbelangen 
om de politiesurveillanten terug te laten keren 
in de wijken van Woerden; 

 Ook is een motie aangenomen om de 
JongerenRaad de financiën te geven die 
noodzakelijk zijn om hun werk als advies- 
orgaan te kunnen doen. 

 
De eerder met de Raad gemaakte afspraken om te 
bezuinigen op zowel de harde als de zachte sector 
worden niet gehaald. En wij vinden dat je het niet 
kan maken verenigingen te korten en vervolgens 
personele uitbreidingen te doen.  
Omdat het met name niet nodig was om OZB met 
niet meer dan een trendmatig bedrag te verhogen 
heeft Inwonersbelangen tegen de begroting 2007 
gestemd 

Onze algemene beschouwingen zijn na te lezen op www.Inwonersbelangen.nl fractie 

“Stop Woerden te gebruiken als vuilnisbak”, met deze oproep naar de provinciale bestuurders wil 
Inwonersbelangen duidelijk maken dat het afgelopen moet zijn met aanslagen op ons groene hart 

gebied. Na de glastuinbouw, de windmolens, de tolportalen, het bedrijventerrein en de gevolgen van 
Leidsche Rijn is de maat vol. Het wordt tijd de provinciebestuurders dit ondubbelzinnig kenbaar te 

maken. Er is geen ruimte voor nog eens 20.000 woningen en een nieuwe snelweg. 
De fractie is hiertegen in actie gekomen omdat zij niet mee mag doen met de groep “GroeneBuffer” 
Wij zullen ons waar nodig overal laten zien en horen om deze plannen tegen te houden. Deze acties 

kunt u volgen op onze website, de borden posters en spandoeken. 


