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VAN DE VOORZITTER,
In het halfjaarlijkse krantje van de gemeente Woerden worden de resultaten die behaald zijn weergegeven. Er
werd dit keer aandacht gegeven aan “open vensters”. Dit is een project om de kwaliteit van de gemeente te
verbeteren. Eén kwaliteitsaspect is bijvoorbeeld het tijdig beantwoorden van vragen van de inwoners.
Hiervoor geldt dat binnen 6 weken een antwoord gegeven moet zijn. In het krantje werd aangegeven dat het
aantal antwoorden binnen de zes weken fors was gestegen. Dit is op zich goed en goed dat de gemeente zich
hiervoor inzet. Een kritische kanttekening kan ik wel plaatsen. Ik heb ook van een aantal inwoners vernomen
dat er weliswaar een reactie komt, maar dat dit niet altijd een antwoord hoeft te zijn. Bijvoorbeeld een
antwoord die helemaal niet ingaat op de vraag. Of een reactie dat er geen antwoord binnen zes weken
gegeven wordt maar dat het langer gaat duren! Ik hoop dat de gemeente vervolg aan het goede werk geeft
door de kwaliteit van de antwoorden onder de loep te gaan nemen.
Jan-Hubert van Rensen
Algemene Ledenvergadering
Een aantal leden hebben zich de afgelopen periode
In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 16
bijzonder ingezet voor de vereniging. Zo hebben
april zijn de normale agendapunten behandeld.
Ane van Ekeren en Elias Bom veel werk gemaakt
Teruggeblikt is er wat er in 2007 is gebeurd en
van de nieuwe website. Speciaal hebben we Joke
gedaan. De financiën zijn besproken en de begroting
Kleijn bedankt voor haar inzet als journaliste, waar
voor 2008 is vastgesteld (de contributie wordt in 2008
ze recent mee gestopt is. Hendrie van Assem heeft
niet verhoogd). Het algemene beeld wat naar voren
haar toegesproken. De kei van
komt is dat er veel goed gaat.
een persoonlijkheid Joke kreeg
De fractie draait na een forse
een kei met daarop de gele
uitbreiding goed. Legt het oor
pluim
voor het vele werk dat
te luisteren bij de inwoners en
ze
de
afgelopen jaren heeft
laat hetgeen ze vernemen luid
gedaan.
en duidelijk horen. De
vereniging heeft een bestuur
dat alweer een paar jaar zonder
Reactie op ingezonden brief
strubbelingen werkt. Er is één
Eén van de leden heeft
onderdeel wat zorgen wekt. Er
anoniem een brief gestuurd die
zijn te weinig actieve leden
bedoeld
was voor de ALV. De
voor
bijvoorbeeld
werkbrief
en
de
ALV hebben elkaar
groepen. In een werkgroep
gekruist vandaar dat het
kunnen leden samen actie
Joke Kleijn bedankt voor de kei
bestuur op deze brief reageert
voeren om onderwerpen in de
Met de gele pluim (zie foto rechtsonder)
in deze nieuwsbrief. De brief
actualiteit te brengen, om
is anoniem verstuurd omdat de
dingen die staan te gebeuren tegen te houden of om
schrijver
voorkomen
wil dat hij/zij het mikpunt van
kennis over bepaalde onderwerpen te vergroten.
agressie
zou
kunnen
worden. In de brief wordt
Wat kunnen de oorzaken zijn dat er op dit moment
gevraagd
naar
het
standpunt
van de vereniging
nauwelijks werkgroepen of gelijksoortige actitegenover
verkeerslawaai
veroorzaakt
door
viteiten zijn? In de ALV is door een aantal leden
Vervolg op bladzijde 2 =>
een paar oorzaken genoemd.
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De conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering
van 16 april 2008 kunt u vinden op onze website
Vervolg “Reactie op ingezonden brief”
voertuigen die niet altijd aan wettelijke eisen voldoen. Bijvoorbeeld door geknoei aan het
motorsysteem. Het bestuur heeft hierbij bijvoorbeeld gedacht aan opgevoerde brommers waarbij ook
extra geluid stoer gevonden wordt. Woerden heeft in 2005 een milieuvisie uitgebracht. Hierin is
onder andere aangegeven wat de geluidsbelastingen mogen zijn in de verschillende gebieden van de
gemeente. Met andere woorden hoeveel herrie mag er maximaal gemaakt worden. Er is geen
onderscheid voor fabrieken, evenementen of voertuigen. De gemeente heeft tot op heden nooit
aangegeven hoe de “herrienormen” bereikt gaan worden. Voor voertuigen zou handhaving door
bijvoorbeeld de politie een mogelijkheid zijn. Het bestuur staat op het standpunt dat de gemeente de
normen uit de milieuvisie 2005 moet gaan waarmaken, ook de “herrienormen”. Verder betreurt het
bestuur de situatie die zodanig is dat de schrijver uit angst anoniem wenst te blijven.

Weer een wethouder weg
Ongetwijfeld was het plotselinge aftreden van
wethouder Annette van der Woude een van de
meest in het oog springende gebeurtenissen van
de afgelopen periode.
Na het onverwachte aftreden van wethouder
Manfred van der Heijden eerder in deze
raadsperiode stelde onze fractie kritische
vragen over de beweegredenen van de
wethouder om de handdoek in de ring te gooien
maar de beantwoording hiervan was op zijn
minst onbevredigend te noemen. In dit tweede
geval nam onze fractie het initiatief om een
interpellatiedebat aan te vragen. Dit debat vond
plaats in de afgelopen raadsvergadering.
Hierbij werd duidelijk dat met name de
coalitiepartner Progressief Woerden geen
vertrouwen meer had in wethouder van der
Woude. Daarnaast was er bij de perikelen
rondom de Andersenschool een conflictsituatie
ontstaan die, zo vreesde zij, de discussie meer
en meer zou gaan over haar persoon.
Al met al werd op ons initiatief toch meer
duidelijkheid verkregen over het vertrek van
deze wethouder.

Digitaal
Zoals wij hebben gemeld bij de laatste
algemene ledenvergadering hebben wij sinds
kort een totaal vernieuwde website. Leden
die nog geen bezoek hebben gebracht aan
onze prachtige website raden wij aan dit
zeker te doen! Een schat van informatie over
onze
vereniging,
verslagen
van
vergaderingen en verdere activiteiten vindt u
op een overzichtelijke manier terug onder de
diverse tabbladen.
Nieuw is ook dat wij deze maand als
aanvulling op onze website een nieuwe
website hebben geïntroduceerd:
www.wmoinwoerden.nl. Op deze website
geven wij de inwoners van onze gemeente de
gelegenheid om ons te laten weten wat hun
ervaringen zijn met de wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO)
Genoeg redenen dus om onze website als uw
homepagina in te stellen!

CONTRIBUTIE 2008
De meeste leden hebben de contributie voor 2008 voldaan, een aantal nog niet.
De leden die de contributie nog niet hebben betaald vinden een acceptgiro ingesloten bij deze nieuwsbrief.
Aan deze leden het verzoek om de contributie alsnog te betalen.
Aan alle andere leden: Dank voor de snelle betaling!
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