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Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
Tja, en dan wordt er in één keer besloten dat polder Bijleveld omgetoverd zal worden tot een bedrijfsterrein.
Een mooi groen gebied, op dit moment de grens van het groene hart, zal omgetoverd worden tot asfalt en
bedrijfshallen. Ja, het zal een mooi bedrijfsterrein worden, aldus de wethouders. Een mooi groen en duurzaam
ingericht bedrijfsterrein. Snappen doe ik dit niet want grasland, sloten, boomgaarden, koeien, watervogels en
hazen zullen hoe je het went of keert veranderen in asfalt en bedrijfshallen. En snappen hoe dit besluit van te
voren is bekokstoofd door de coalitie van CDA, Progressief Woerden en de Christen Unie doe ik ook niet. Als
een donderslag bij heldere hemel wordt er weer een stukje natuur van het Groene Hart opgegeven. In deze
nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de beleving van de inwoners. De algemene ledenvergadering dit jaar
stond in het teken van de Ruimtelijke Structuurvisie 2009-2030. Ook hebben een aantal leden tijdens deze
vergadering het initiatief genomen om zich te buigen over de toekomst van de Vereniging Inwonersbelangen.
Dit kunt u allemaal nalezen in deze nieuwsbrief.
Jan-Hubert van Rensen
Terugblik op de septembermarkt
Tijdens de septembermarkt was de Vereniging
Inwonersbelangen weer aanwezig. Het thema dit jaar
was polder Bijleveld. In juli heeft de huidige coalitie
besloten dat polder Bijleveld zal veranderen in een
bedrijfsterrein. Dit besluit is een draai van 180 graden
en zonder inspraak volkomen onverwacht genomen.
Er was in eerste instantie
alleen sprake van een
toekomstige bedrijfsterrein in de polder
Reijerscop, ten zuiden
van de A12. Hier ging
alle aandacht naar uit.

inwoners van Harmelen is voor het behoud van
polder Bijleveld zoals deze nu is. In de gesprekken
kwam de ontzetting over het genomen besluit
duidelijk naar voren. Het is iedere keer ook wat, zei
een inwoner. De afgelopen 15 jaar worden er steeds
nieuwe dingen verzonnen. Eerst de glastuinbouw,
dan de windmolens en nu
weer een bedrijfsterrein. Hoe
vaak moeten wij Harmelenaren aangeven dat we
polder Bijleveld groen willen
houden?

Volgend jaar maart zijn er
Aan de hand van een
gemeenteraadsverkiezingen.
aantal stellingen werd
Inwonersbelangen zet in op
inwoners gevraagd of ze
het heroverwegen van het
voor of tegen de komst
genomen besluit. Polder
van het bedrijfsterrein in
Bijleveld moet onveranderd
polder Bijleveld waren.
blijven. Als er nieuwe beDe kraam van Inwonersbelangen werd goed bezocht.
Er
was
veel
interesse
in
de
plannen
van
polder
Er waren groene “duim
drijfsterreinen nodig zijn dan
Bijleveld en de nieuwe rondwegen
omhoog”
en rode “
moet dat in overleg met de
duim omlaag” stickers.
provincie en de inwoners.
Die konden bij de stellingen geplakt worden. In totaal
Het is de vraag of er in de regio West-Utrecht
zijn er 104 stickers geplakt. Bijna 100% van de
nog nieuwe bedrijfsterreinen nodig zijn.
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TERUGBLIK ALV
Goede sfeer
In de algemene ledenvergadering (ALV) van 31
maart jongstelden hebben we teruggeblikt op 2008 en
vooruitgeblikt naar 2009. Na de pauze hebben we
genoten van een boeiende lezing door Bernt Feis van
de stichting ’t Groene Hart. Door allerlei initiatieven
wordt het Groende Hart bedreigd. Duidelijk zichtbaar
is dat bij de polder Bijleveld. Deze ligt tussen Utrecht
(de Meern) en Harmelen in. Het gemeentebestuur van
Woerden heeft besloten dat hier een bedrijfsterrein
moet komen. Daarnaast zijn er plannen om hier de
A2½ aan te gaan leggen. Een extra snelweg tussen
Nieuwegein en Breukelen die parallel loopt aan de
A2.
De twee peilers
De vereniging bestaat
uit twee peilers: de
werkgroepen en de fractie. Van de fractie kunnen we
zeggen dat deze zeer succesvol is. De werkgroepen
daarentegen niet. Een aantal leden hebben tijdens de
ALV het initiatief genomen om over de toekomst van
de vereniging te gaan nadenken. Deze groep heeft
aan het bestuur en fractie terugkoppeling gegeven
over hun bevindingen. Samenvattend is in het
gesprek met het bestuur het volgende naar voren

gekomen. Allereerst is hetgeen de vereniging deed
door andere “instituties” overgenomen. Zo zijn er
tegenwoordig wijkplatvormen waarin inwoners
intensief
in
contact
staan
met
de
gemeentebestuurders. Een andere ontwikkeling is
dat veel inwoners zich snel zelf groeperen om in
actie te komen en men weet de weg. Daarnaast is er
op dit moment weinig animo voor een thema waar
zich een werkgroep voor leent. De fractie is volop
actief. Ze voeren goed oppositie in de
gemeenteraad, wonen allerlei bijeenkomsten bij
zoals bijvoorbeeld voor de Wet Maatschappelijke
Ontwikkeling (WMO) en verschijnen op straat, in
de lokale pers en in andere media. Met de komende
gemeenteraadsverkiezingen (3 maart 2010) is het
de vraag hoe de fractie zich moet profileren. De
huidige algemene politieke situatie is dat partijen
met een duidelijk standpunt zich goed profileren en
veel stemmen voor zich weten te winnen. Een
ander besproken onderwerp is de beleving dat
Inwonersbelangen vooral “tegen” iets is. Wordt het
niet eens tijd om deze “verkeerde” beeldvorming
om te zetten in waar Inwonersbelangen “voor” is?
Het bestuur en fractie buigen zich over deze
waardevolle bijdrage. In de volgende nieuwsbrief
zal hier meer over volgen.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 3 MAART 2010
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 beplakken. 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 (tel: 0348 44 28 98)

CONTRIBUTIE 2009
De meeste leden hebben de contributie voor 2008 voldaan, een aantal nog niet.
De leden die de contributie nog niet hebben betaald worden verzocht deze te voldoen. Het gironummer staat
onder aan de nieuwsbrief. De contributie is Euro 15,- en voor 65-plussers Euro 7,50.
Aan alle andere leden: Dank voor de snelle betaling!

EN DE KAAS IS GEWONNEN DOOR…
Op de septembermarkt was er in kraam van
Inwonersbelangen een kaas te winnen. Hiervoor
moest het gewicht geraden worden. De kaas woog
4,530 kilo. Mevrouw Ans van der Roest uit
Harmelen zat er het dichts bij. Zij had de kaas op
4,550 kilo geschat. Hiernaast is de foto waarop te
zien is dat de kaas overhandigd wordt.
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