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Inwonersbelangen 
 
Voor de inwoners  
van de kernen 
Harmelen, 
Kamerik, Woerden 
en Zegveld. 
 
 

VAN DE VOORZITTER, 
 
De verkiezingen staan voor de deur. Op 3 maart kunt u uw stem uitbrengen. Binnen Inwonersbelangen broeit 
er het één en ander. We geloven erin dat we weer meer zetels kunnen halen dan bij verkiezingen in 2006. Toen 
haalden we er 4. Gaat het dan echt gebeuren, meer zetels en deelname aan het College van burgemeester en 
wethouders? Ik weet het nog niet. Eerst zien en dan geloven is vaak het credo. Tussen de 3 tot 5 zetels zou een 
zeer mooie uitslag zijn. Meer lijkt wel een droom. Veel dromen komen uit door de handen uit de mouwen te 
steken. Helpt u mee aan een historische uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Woerden? 
 
  Jan-Hubert van Rensen 
 

17e jaargang 
februari 2010 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

 

Na het vaststellen van een mooie gevarieerde 
kieslijst is de campagne-commissie in volle vaart 
aan de gang gegaan. De campagne is van start 
gegaan met posters plakken, folders uitdelen, acties 
met de jongeren en het promoten van onze drie 
kandidaat-wethouders. De mooie Inwoners-
belangen-bakfiets draait weer op volle toeren en we 
hebben nu ook een eigen winkel in de Voorstraat in 
Woerden. Er zijn nog een paar weken te gaan en 
hier en daar ziet u onze borden terug in het 
landschap. Ook de ver-
kiezingsborden worden weer 
geel geplakt. Er zijn  leden die 
actief mee doen met het 
persoonlijk bezorgen van een 
huis aan huis folder. Ook zijn de 
kandidaten voor de 
gemeenteraad actief met werk- 
bezoeken om te weten wat er 
speelt bij bedrijven en 
instellingen en wat voor hen 
belangrijk is. Er zijn radiospotjes 
en TV-filmpjes gemaakt.  Alles 
is terug te zien op onze 
internetsite: 
www.inwonersbelangen.nl. 
Het is een campagne waar we 
met z’n allen trots op kunnen 
zijn. Opnieuw is er een 
vernieuwingsbeweging op gang gekomen welke 
in de haarvaten van onze gemeenschap te voelen 
en te zien is. 

Maar we hebben u ook hard nodig: 
• Bij deze nieuwsbrief is een poster gevoegd. Wilt  
   u deze zichtbaar voor een raam plakken? In het  
   midden van deze pagina staat een voorbeeld. 
• Wanneer u plaats heeft voor een tuinbord op een 
   strategische plek, laat het dan weten aan Ane van 
   Ekeren 06-53551202. 
• Als u wilt meehelpen: alle handen zijn welkom. 
• Bezoek de verkiezingsbijeenkomsten die bijna 
   overal gehouden worden en ondersteun daarmee  

   onze lijsttrekker en 
   kandidaten. Kijk hiervoor op 
   de agenda die u aantreft op 
   onze website. 
• Al deze prachtige activiteiten 
 kosten geld. Wilt u de cam-  
   pagne financieel steunen 
 dan is uw bijdrage van 
   harte welkom op rekening- 
   nummer 158305728, ten 
  name van Inwonersbelangen. 
• En vergeet niet op 3 maart te    
 stemmen. Laat uw stem 
   horen op 3 maart zodat wij 
   uw stem de komende 4 jaar 
   in de gemeenteraad kunnen 
   laten horen! 
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Inwonersbelangen 
Wij staan voor u klaar! 

 
De top 12 standpunten van Inwonersbelangen, in willekeurige volgorde: 
 
1.    Klantvriendelijke gemeente 
U bent de opdrachtgever, financier en klant van de gemeente Woerden. De gemeente moet u daarom 
service, kwaliteit en betrouwbaarheid bieden. 
2.    Goed financieel beheer 
Uw geld moet aan de hand van degelijk beleid zuiver en efficiënt worden besteed of geïnvesteerd worden 
in de toekomst van de gemeente Woerden. 
3.    Groene Hart 
U woont in een bijzonder gebied: het Groene Hart. Wij willen de kwaliteiten van dit gebied in stand 
houden, Nederland is groter dan de drie westelijke provinciën waar nu alles tegelijk plaats lijkt te moeten 
vinden. 
4.    Wonen 
Jong en oud moeten in Woerden kunnen blijven wonen. Bouwen voor starters maar ook leeftijdsbestendig 
zodat Woerden aan de eigen behoefte kan voldoen. 
5.    Kleinschaligheid 
De charme van een gemeente met kleine kernen: houdt het kleinschalig! De eigenheid van de kleine 
kernen moet kunnen blijven bestaan naast de meer stedelijke kwaliteiten van stad Woerden. 
6.    Verdediging (leef)milieu 
Uw leefgenot staat centraal. Wij willen een aangename leefomgeving in elke wijk en kern zodat u zich in 
deze gemeente echt thuis voelt. Met het oog op de lange termijn en de generaties na nu staan 
duurzaamheid en milieubewustheid centraal. 
7.    Recreatie 
Sport, uitgaan, cultuur en andere vormen van recreëren verbeteren onze kwaliteit van leven in de gemeente 
Woerden. Dit moet de gemeente Woerden van harte ondersteunen waar zij dat moet en vooral ook kan. 
Behoud culturele instellingen zoals het Klooster en bibliotheken. Inwonersbelangen wil cultuur niet alleen 
de kosten laten dragen van noodzakelijke bezuinigingen. 
8.    Participatie 
U moet kunnen meedoen aan de (Woerdense) samenleving. Wij streven naar een gemeenschap waarin de 
gemeente er alles aan doet om inwoners ongeacht afkomst, uiterlijk, sekse of beperking te laten meedoen. 
9.    Veiligheid 
U wil veilig wonen, Inwonersbelangen wil een gemeente Woerden die de handhavingstaken zeer serieus 
neemt en regels stelt die zij ook kan en zal handhaven. 
10.    Bereikbaarheid 
Wonen, werken en recreëren vraagt om goede infrastructuur. U wilt: niet langer in de file staan, veilig 
kunnen fietsen en goede OV- verbindingen. Inwonersbelangen wil daarom snelle oplevering van de 
randwegen (excl. weg 6c), een goede fietsstructuur en een fijnmazig OV. Zo mogelijk in samenwerking 
met het bedrijfsleven. 
11.   Zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)) 
Ons streven is serviceloketten in elke kern. Een breed loket wel te verstaan, gemakkelijk toegankelijk en 
waar hulp wordt geboden om de juiste en kortste weg te vinden naar de instantie  die kan meehelpen om 
de problemen, waar mogelijk, op te lossen. 
12.    Dierenwelzijn 
Woerden kent momenteel geen dierenwelzijnsbeleid. Inwonersbelangen is een voorstander van 
dierenwelzijnsbeleid, zover het de gemeentelijke mogelijkheden betreft. Wij zullen ons actief opstellen 
voor het ontwikkelen van beleid. 

Het volledige programma treft u aan op www.inwonersbelangen.nl/programma-2010-2014 


