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Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
Begin februari is vol trots door 2 wethouders de Ruimtelijke Structuurvisie 2009-2030 gepresenteerd. Hierin
vielen voor mij twee onderwerpen op. Eén is dat er behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein. Het bedrijf dat
hier veel interesse in zou hebben liet de week daarop meteen weten in de lokale pers dat dit helemaal niet het
geval is. Geheel in overeenstemming met de bevindingen van de “Taskforce (her)ontwikkeling
bedrijventerreinen”. Zij adviseren 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. Het tweede onderwerp is geluidshinder. De volgende passage is opgenomen over de geluidhinder
van de A12: “Volgens de wettelijke normen uit de Wet geluidhinder is het niet nodig om voor de bestaande
woonwijken geluidsschermen te plaatsen.” Nu zijn er meer mogelijkheden om geluidshinder te verminderen
zoals lagere snelheden of ander asfalt zoals ZOAB II. Wat mij het meest verbaast is dat dezelfde twee
wethouders nog geen drie en half jaar geleden de “Milieuvisie” hebben vastgesteld. De geluidsoverlast zou
volgens deze visie in woonkernen fors teruggedrongen moeten worden. Waarschijnlijk is de milieuvisie alweer
lang vergeten en onderin de kast beland. Zal dit ook het lot zijn van de Ruimtelijke Structuurvisie 2009-2030?
Jan-Hubert van Rensen
Waar staat de Fractie Inwonersbelangen voor
Een veelgehoorde opmerking van inwoners en leden van
Inwonersbelangen is: ‘Waarom lezen we zo weinig van
jullie standpunten in de media?’. U begrijpt dat we daar
geen enkele invloed op uit kunnen oefenen. Wij leveren
vele persberichten aan, maar journalisten zijn vrij in het
overnemen en ook in het schrijven van artikelen, en
waarover dat gaat. Daarom willen
we in deze nieuwsbrief opnieuw een
aantal belangrijke zaken die in 2008
in de politieke arena behandeld zijn
voor u duidelijk maken.
• Laat het duidelijk zijn dat
inwonersbelangen niet kiest voor
wethouders van buiten de gemeente
Woerden. Dat er in deze periode
drie wethouders zijn vervangen is
een slechte zaak en kost de
gemeenschap heel veel geld.

nauwelijks herkenbaar en taken die van politie naar
derden worden geschoven brengen ook geen soelaas.
Het begint een ramp te worden. Er moet vanuit de
gemeente Woerden veel scherper worden aangestuurd
op de politie en haar inzet.
• Inwonersbelangen zal zich inzetten
tegen misbruik van het Groene Hart en
wanneer nodig hiervoor letterlijk en
figuurlijk in de bres springen. De
gemeentelijke beleidsboom die opgetuigd wordt met de vele visies baart
ons grote zorgen en stelt ons helemaal
niet gerust. Ook de ruimtelijke
structuurvisie 2009-2030 staat bol met
plannen. Inwonersbelangen is en blijft
geen
voorstander
van
nieuwe
bedrijventerreinen en bouwen binnen
de rode contour is en blijft ons
uitgangspunt.

In januari hebben we afscheid
• Steeds vaker vragen wij ons af wat
genomen van Pieter van Dijk als
• Er wordt vaak genoemd dat Woerden
de rol van de politie nog is. Dikke
bestuurslid. Hij gaat naar het
ambitieus is. Dat is op bepaalde
rapporten, onderzoeken, reorganibuitenland.
fronten zeker zo, maar elke keer
satie, rotatie van personeel en het te
veel op afstand aansturen van de politie, het baart de
verrijst ook het debat over nieuw voor oud. Wij zijn
inwoners en ons grote zorgen. Het wordt de hoogste tijd
van mening dat het college vanaf heden moet
om de politie organisatie terug te laten keren naar bestuur
aangeven bij nieuw beleid welk beleid hierdoor
en inwoners. De surveillanten zijn er niet, de wijkagenten
vervalt en wat de financiële consequenties zijn. Dan
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pas kan een brede afweging plaatsvinden in relatie
tot doel, middel en uitkomsten.
• Inwonersbelangen heeft begin 2008 gepleit om
alle vrijwilligers in onze gemeente collectief te
verzekeren. We werden uitgelachen, maar in den
Haag werd het opgepakt en nu is dit plan ten gunste
van de vrijwilligers toch ook in Woerden ten uitvoer
gebracht!
• Op initiatief van Inwonersbelangen en met andere
partijen is de gemeente Millenniumgemeente
geworden. Hiermee streven we een duurzaam
leefmilieu na en de strijd tegen armoede en
ongelijkheid.
• Lang is er gesproken en nagedacht om de
renovatie van sportvelden op een evenwichtige en
financieel verantwoorde manier tot stand te
brengen. Inwonersbelangen heeft samen met andere
fracties het initiatief genomen en doorgezet!

• Inwonersbelangen vind dat, als het gaat over
groen, de gedachte moet zijn ‘hoe kunnen we
groen sparen’. Echter heeft de gemeente het
beleid ‘hoeveel bomen kunnen we kappen’. In
Zegveld hebben we geprobeerd een volledige
herplant te realiseren, college en raad wilde daar
niet van weten. Gelukkig hebben de inwoners nog
wel een duidelijke stem gehad, en denken mee in
de herplant.
• Vanaf maart hebben we het college en de raad er
op gewezen dat de OZB voor de inwoner niet
meer dan de inflatiecorrectie zou mogen stijgen.
In oktober is dat ook besloten.
• Door middel van een ingediende motie heeft de
fractie Inwonersbelangen de aanleg van een
golfterrein in Kamerik ondersteund. De gehele
raad heeft deze motie overgenomen.

Op 3 maart 2010 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
Wij roepen vrouwen en mannen op om mee te doen als kandidaat raadslid,
als actief lid in de propagandacommissie of meehelpen met folderen bezoeken van de wijken
of borden plakken. Er is genoeg te doen!

Laat het ons weten als u, op welke wijze dan ook, wilt meedoen!
Namens de fractie Inwonersbelangen: Hendrie van Assem
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