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VAN DE VOORZITTER,
Heeft de gemeente Woerden nog meer behoefte aan bedrijfsterreinen? Dat is één van de vragen die gesteld
worden in de structuurvisie 2020-2025. En als er behoefte is waar moeten die bedrijven dan komen? Op 9
september jongst leden heeft de “Taskforce Herstructurering” een rapport uitgebracht. Hierin wordt
geadviseerd om het aanwijzen van gebieden waar bedrijfsterreinen moeten komen aan de provincie over te
laten. Dit om te voorkomen dat gemeentebestuurders dogmatisch nieuwe bedrijfsterreinen realiseren. De
uitkomst daarvan is versnippering van het landschap, het snel verouderen en verloederen van bedrijfsterreinen
en het gevoel van onveiligheid op de bestaande bedrijfsterreinen. De argumentatie van veel
gemeentebestuurders om plannen voor bedrijventerreinen rammelt vaak en is gebaseerd op verkeerde
aannames zoals werkaanbod en noodzakelijk economische binding. Zullen we als Inwonersbelangen alvast
een voorschot nemen: Geen nieuwe bedrijfsterreinen in het “Groen van de gemeente Woerden”. Misschien
een onderwerp voor een nieuwe werkgroep?
Jan-Hubert van Rensen
Septembermarkt 2008
voorwaarden is dat u gebruik heeft gemaakt van de
Dit jaar was het thema van de septembermarkt het concept
inspraak en bezwaar heeft gemaakt na besluitvorming.
van de structuurvisie 2020-2025 van de gemeente
Als u hierbij hulp nodig heeft dan kan Inwonersbelangen
Woerden. In de structuurvisie worden keuzes gemaakt waar
u hierbij helpen.
wegen, bedrijfsterreinen, bomen, golfbaan, huizen, etc.
De gesprekken waren ook verrassend. Zoals een inwoner
moeten gaan komen. Aan de hand van een grote kaart
die aangaf dat over de Hofbrug niet 2 vrachtwagens
werden er uiteenlopende alternatieven besproken. Wat erg
tegelijk kunnen rijden. Dus als de Hofbrug aangesloten
opviel was dat mensen vooral geïnteresseerd zijn in de
wordt op de rond-wegen van de A12 Bravo zullen de
plannen in hun directe omgeving. Hier gaat natuurlijk al
vrachtwagens nog
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alleen hier om
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Ook al gaat
worden in de buurt van het Vijverbos; 67% zou een
het om onbekende effecten van het plaatsen van UMTSgeluidsscherm langs de A12 willen; 89% vindt dat het
masten of windmolens bij woonhuizen. Dit najaar gaat de
bedrijfsterrein
niet kan uitbreiden naar het Vijverbos;
gemeente in de kernen de plannen voorleggen aan de
80%
vindt
dat
er in de gemeente Woerden geen
inwoners. Mochten er uiteindelijk plannen doorgaan waar
bedrijfsterrein meer nodig is; 39% vindt dat er 300
u tegen bent en die u planschade berokkenen (bijvoorbeeld
extra woningen nodig zijn in Harmelen. De
een daling van de waarde van de woning) dan kunt u
structuurvisie is te downloaden op www.woerden.nl
proberen dit te verhalen op de gemeente. Eén van de

Vereniging Inwonersbelangen, Prinsenlaan 9, 3442 CA Woerden, ℡ 06 2708 3082
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

INWONERSBELANGEN DOET MEE
MET WATERSCHAPVERKIEZINGEN:
Waterschap@inwonersbelangen
In november 2008 worden de waterschapverkiezingen gehouden. Voor het eerst in de
eeuwenoude geschiedenis van de waterschappen kunt u uw stem uitbrengen op een
kandidaat van de partij van uw keuze.
De laatste verkiezingen waren in 2003. Toen
gold het personenstelsel, waarbij individuele
personen zich kandidaat konden stellen. Met
ingang van 2008 wordt het lijstenstelsel
ingevoerd bij de waterschapverkiezingen.
Onze vereniging heeft zich in overleg met onze
fractie en in samenwerking met de lokale
partijen in onze regio, aangemeld als deelnemer
aan de komende waterschapverkiezingen in
onze regio.( Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden).
Onze kandidaatstelling is inmiddels door het
waterschap geaccepteerd onder de naam
Waterschap@inwonersbelangen.

Waterschap@inwonersbelangen
is
een
platform voor alle inwoners van het
waterschap die hun (leef)gebied een warm
hart toedragen. Lokale herkenbaarheid,
kennis van de eigen omgeving en natuurlijk
de motivatie om de inwoners centraal te
stellen en lokale problemen aan te pakken is
onze kracht. Waterschap@inwonersbelangen
stelt graag hun kennis, kunde en motivatie ter
beschikking om de inwoners op een goede en
verantwoorde manier lokaal en regionaal te
vertegenwoordigen.
Waterschap@inwonersbelangen staat onder
meer voor een integrale benadering van
duurzaam
waterbeheer,
optimaal
grondgebruik met respect voor natuur en
landschap,waterkwaliteit, veilig wonen en
waarbij de jaarlijkse kosten voor de inwoners
natuurlijk niet uit oog worden verloren.
De verkiezingen vinden plaats tussen 13 en
25 november 2008. Meer informatie over
onze kandidaten en doelstellingen vindt u op
onze website www.inwonersbelangen.nl
onder het tabblad waterschap.

En de winnaar van de kaas is ……

Op de septembermarkt was ook een kaas te winnen. Hiervoor moest het gewicht geraden worden.
De kaas woog 3,995 kilo. Twee deelnemers zaten hier slechts 5 gram naast. Tussen deze twee
deelnemers is geloot en mevrouw J. van Grunsven bleek de winnaar. Op de foto linksboven is te
zien hoe de kaas overhandigd wordt. De foto rechtsboven laat de kraam zien.
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