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De ruimtelijke structuurvisie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Wat een bijzondere doorkijk naar 2030 wordt er
1. De ruimtelijke structuurvisie
gegeven in de structuurvisie. Normaal gesproken kan
2. Bezuinigingsstandpunten
de politiek nog geen jaar vooruit kijken. Er zijn zoveel
3. Digitale verslaglegging
zaken op de wereld, Europees, landelijk en natuurlijk 4.
op plaatselijk niveau van niet beïnvloedbare zaken
die een dergelijke langetermijnvisie tot een risicovolle onderneming maken. Deze opmerking wordt ingegeven door
de realiteit en de oude structuurvisie 2005‐2015 waarin zoveel elementen opgenomen zijn die nog niet uitgevoerd
zijn en die nu overgenomen zijn door het voor college en raad ingehuurde dure adviesbureau. VVD, CDA en de
PVDA stemden toen voor. Dat zal in de raad nu heel anders uitpakken.
Uitgangspunt bij besluitvorming is dat veel onderdelen nog nader uitgewerkt moet worden. Onze stelling is dat het
hebben van een structuurvisie de vraag oproept waarom een onzekere doorkijk gemaakt wordt. Voor
Inwonersbelangen is helder dat:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Het sparen van ons mooie Groene Hart gebied voorop staat.
Dat we wanneer nodig is vaste gebieden willen aanwijzen voor mogelijke woningbouw en dus de deur niet
wagenwijd openzetten onder de noemer landschapsbouw.
Het realiseren van nieuw maagdelijk industrieterrein voor ons geen voldongen feit is, eerst opknappen,
revitaliseren en benutten van leegstaande gebouwen en terreinen. (standpunt al eerder ingenomen bij de
economische visie)
De gemeenteraad heeft zich al positief uitgesproken over de golfbaan daar leggen we ons bij neer.
Het aanleggen van de afgesproken Bravo wegen behalve weg 6c langs de natuurplas.
De hele structuurvisie is onrealistisch de financiële doorrekening van de plannen van het college geeft een
tekort aan van 121 miljoen euro

Onze conclusie is dat het voorstel van dit college van CDA Progressief Woerden en ChristenUnie op veel
onderdelen geen draagvlak onder inwoners heeft en daarnaast onrealistisch en onbetaalbaar is.
Bezuinigingsplannen
De bezuinigingsvoorstellen die het college van Progressief Woerden, CDA en ChristenUnie aan de gemeenteraad
doen zijn zo slecht dat daarmee Woerden in de uitverkoop staat! Daarom hebben wij vorige week de wethouders
en burgemeester te koop gezet op Marktplaats.nl.
Inwonersbelangen heeft duurzame en wenselijke alternatieven om de voorzieningen in de gemeente Woerden op
peil te houden. Een korte greep uit onze voorstellen:
1.
2.
3.
4.
5.

Herfinanciering van de uitstaande schulden
Afstoten van onrendabel vastgoed
Verkopen pand de Sluis Groep
Breeveld ontwikkelen voor industrie
Privatiseren zwembaden
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6. Ambitieniveau 10% omlaag
7. Gedeeltelijke aanleg westelijke randweg (weg 4)
8. Stoppen met oostelijke randweg (weg 6c)
9. Versnelde ontwikkeling van bouwlocaties
10.En er komt nog meer…….
De gemeenteraad zal op 25 juni en 2 juli discussiëren over onze voorstellen en een besluit nemen over de toekomst
van onder andere de westelijke randweg en het Klooster.
Digitale verslaglegging
De fractie van Inwonersbelang Twittert de commissie (en eventueel
raadsvergaderingen)
bijna
van
minuut
tot
minuut
via
http://twitter.com/Inuwbelang

Daarnaast publiceren we HD Youtube video’s van de commissies, met eventueel (als daar tijd voor is) een kort
interview via ons kanaal: http://www.youtube.com/Inwonersbelangen
De filmpjes van de begrotingsavonden zijn:
http://www.youtube.com/watch?v=9DuGyOxPBHA
http://www.youtube.com/watch?v=KmdfnKY7‐KE
http://www.youtube.com/watch?v=8orqSB4fa9s
http://www.youtube.com/watch?v=uIwO3sJIeig
Wij bloggen wekelijks over de bezuinigingen via:
http://www.inwonersbelangen.nl/weblog
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