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

VAN DE VOORZITTER, 
 
“Inwoners praten mee”, zo luidt de kop van het eerste halfjaarverslag van de gemeente. Verderop wordt nog eens 
herhaald dat inwoners meepraten over sociale thema’s. Het lijkt erop dat 7 jaar na de gemeentelijke samenvoeging van 
Woerden en Harmelen het bewustzijn dat het om de inwoners gaat begonnen is. Dat het gemeentelijk apparaat en bestuur 
veelal over de belangen van de inwoners gaat. Dat er ook negatieve geluiden zijn van inwoners die meepraten in 
bijvoorbeeld wijkplatvormen, daar verneem je niet veel van. Af en toe verschijnt er in de lokale pers een berichtje dat 
bepaalde personen opstappen omdat ze niet serieus genomen worden door de gemeente. Of dat de communicatie met de 
gemeente niet goed gaat. In dit alles geldt wel: “de gemeente, dat zijn we zelf!” In grote mate bepalen we met z’n allen 
wie de gemeenteraadsleden zijn en vervolgens ook wie in het gemeentebestuur zitting nemen. De invloed van 
Inwonersbelangen begint haar vruchten af te werpen, maar van een oogst kunnen we nog niet spreken. Er is nog veel 
werk te verrichten om een gemeenschap te hebben zoals de Vereniging voor ogen heeft: Van, door en voor  de inwoners. 
 
  Jan-Hubert van Rensen 
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Voor leden, donateurs en belangstellenden 

89% van de inwoners van Harmelen vindt: 
Behoud het groen! 
Op 1 september waren we, bestuur en 
raadsleden, weer aanwezig op de Harmelense 
najaarsmarkt. Er is veel te doen om het behoud 
van groen in en om de gemeente Woerden. De 
Noordvleugel Utrecht (samenwerkingsverband 

Inwoners van Harmelen mochten één stem uitbrengen op 
of woningbouw of behoud van de natuur. 

van een aantal 
gemeenten) heeft 
plannen voor 
18.000 woningen 
tussen Utrecht 
(Vleuten en De 
Meern) en Har-
melen. Bij deze 
plannen is de 
gemeente Woer-
den nauwelijks 
betrokken. Als 
deze plannen 
doorgaan worden 
grote groene ge-
bieden in Har-
melen veranderd 
in stadswijken. 
De voorbeelden 
liggen voor het  

 
oprapen. Aan de andere kant is de vraag naar 
woningen groter dan het aanbod. Voor 
starters is er nauwelijks aanbod van 
betaalbare woningen. De vergrijzing van 
Nederland maakt de vraag naar geschikte 
seniorenwoningen groter. Het lijkt erop dat er 

een keuze ge-
maakt moet wor-
den. De inwoners 
van Harmelen 
mochten dan ook 
maar één stem 
uitbrengen door 
deze in de rode 
stembus (wonin-
gen) of in de 
groene (behoud 
van de natuur) te 
stoppen. In totaal 
hebben 207 in-
woners hun me-
ning gegeven. 
89% van de 
inwoners gaf aan 
dat ze het groen 
willen behouden. 
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De Sluisgroep: Motie van wantrouwen  
De afgelopen periode is er nogal wat 
gebeurd in de gemeenteraad. We hebben 
een aantal moties en amendementen 
ingediend. Het meest in het oog sprin-
gend was onze motie van wantrouwen, 
die wij samen met de VVD hebben 
ingediend, over de verkoop van het pand 
van de Sluisgroep aan de Carrosserieweg. 
Wat was het geval? Het betreffende pand, 
eigendom van de gemeenten Woerden, 
Bodegraven Montfoort en Oudewater 
werd, volgens ons, onderhands verkocht 
aan onze gemeente voor de som van 14 
miljoen terwijl andere geïnteresseerden 
niet aan bod kwamen en eventuele hogere 
biedingen niet serieus werden genomen. 
Nadat vragen van onze kant uiterst 
gebrekkig en onvoldoende werden 
beantwoord door het college besloten wij 
samen met de VVD een motie van 
wantrouwen in te dienen. Zoals verwacht 
werd deze echter verworpen. 
 

Defensie eiland 
Ook het Defensie eiland kwam aan bod. 
Ons ingediende amendement voor het 
eisenpakket van de aanbesteding waarin 
wij onder meer stelden dat het geheel 
minimaal kostendekkend zou moeten 
zijn, kreeg jammer genoeg geen steun 
van de coalitiepartijen. 
 
Overige recente ontwikkelingen 
Verder hebben wij onder meer vragen 
gesteld over het voortijdige vertrek van 
wethouder Manfred van der Heijde en 
zeer recent over het niet of niet tijdig 
beantwoorden van onze vragen aan het 
college. 
 
Natuurlijk  blijven wij op de bres staan 
voor de belangen van onze inwoners en 
blijven wij actief om door middel van 
moties en amendementen of initiatief- 
voorstellen het gevoerde beleid te 
corrigeren en/of te veranderen. 
 
 

Actuele informatie kunt u altijd vinden op onze website www.inwonersbelangen.nl of door 
contact op te nemen met een van onze raadsleden. 

 

 
Ook was er op septembermarkt een Oud-
Hollandse kaas te winnen. De inwoners 
konden schatten wat de kaas woog. 
Familie Hulshof uit Harmelen zat er 
uiteindelijk het dichtst bij. De kaas woog 
15,530 kilogram. Na afloop van de sep-
tembermarkt is de kaas bij de familie 
Hulshof afgeleverd. 

En… de Oud-Holandse kaas woog 15 kilo en 530 gram! 


