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

VAN DE VOORZITTER, 
 
In november hebben we een goed bezochte Algemene Ledenvergadering gehad. Deze stond in het teken van de 
evaluatiecommissie. De commissie heeft onderzocht waarom we niet tot de coalitie van de gemeente zijn 
toegetreden, ondanks de grote verkiezingswinst. Er zijn veel oorzaken te vinden bij de andere partijen die ons 
op gewiekste wijze buiten de coalitie hebben weten te houden. En er zijn natuurlijk ook oorzaken die bij ons 
zelf te vinden zijn. Wij hebben ook niet alles goed gedaan. Het zou vreemd zijn als de evaluatiecommissie hier 
niets over gepresenteerd had. De vraag waarmee ik worstel is hoe openbaar we moeten zijn met de 
aanbevelingen van de commissie. De worsteling is de transparantie die we hoog in ons vaandel hebben staan 
versus het feit dat anderen ons kunnen schaden door een negatieve draai te geven aan de bevindingen van de 
commissie.  Dit is inherent aan de politiek. En de andere politieke partijen in Woerden zullen hier misbruik 
van maken. Wie weet hoe hiermee om te gaan, nodig ik uit om contact met me op te nemen. Het is een echte 
worsteling.   
 
  Jan-Hubert van Rensen 
 

17e jaargang 
december 2010 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

 

Terugblik ALV 2 november 
De Algemene Ledenvergadering ALV van 2 
november was goed bezocht. De ALV was 
georganiseerd voor de evaluatiecommissie die de 
oorzaken onderzocht heeft hoe het kon gebeuren dat 
we niet tot coalitie zijn toegetreden. Terwijl het doel 
voor Inwonersbelangen was om na de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart een wethouder 
te leveren. Ook heeft de evaluatiecommissie 
aanbevelingen gedaan. Met de aanbevelingen moet 

De  evaluatiecommissie wordt bedankt voor de heldere en 
duidelijke analyse en praktische aanbevelingen 

voorkomen worden dat in toekomst 
dezelfde fouten worden gemaakt 
en wat we moeten doen om de 
volgende keer wel succesvol te 
kunnen zijn wanneer we meedoen 
met coalitieonderhandelingen. De 
sfeer was goed. Na afloop zei één 
van de aanwezige leden dat hij 
constateerde dat er goed naar 
elkaar geluisterd was.   De concept 
notulen van de ALV zijn 
bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. 
De evaluatiecommissie bestond uit 
Donald Lambert (voorzitter), 
Jacques Sistermans, Folkert 
Fischer en Paul Jansen. Uit de 
presentatie kwam naar voren dat de 
andere partijen waarmee we 
onderhandelden gewiekster te werk 

zijn gegaan dan wij hadden verwacht. En we 
hadden hier beter op kunnen reageren en 
anticiperen. Met de bevindingen en 
aanbevelingen is door alle leden ingestemd. De 
ALV heeft de commissie eervol decharge 
verleend. Voor het uitwerken van de 
aanbevelingen is een adviescommissie benoemd. 
Deze bestaat uit Donald Lambert (voorzitter), 
Paul Jansen en Jan Bakker. 
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Contributie 2010 
In laatste ALV is de contributie voor 2010 vastgesteld. Deze in ongewijzigd gebleven.  
Als u uw contributie nog niet heeft voldaan, kunt u dan uw contributie overmaken op 

gironummer 72.36.586. tnv Inwonersbelangen. 
De contributie is Euro 15,- en voor 65-plusser Euro 7,50 per jaar. 

Stand van zaken fractie (Wout den Boer) 
De fractie is een nieuw geheel aan het worden. 
Een nieuwe club mensen die het zeer de moeite 
waard vindt om voor "Inwonersbelangen"  te 
doen waar de naam voor staat,  "staan voor de 
belangen van de Woerdense inwoners". 
 
Is er veel te doen, "ja"' veel lezen, veel 
begrijpen en vooral veel "luisteren" naar de 
Woerdense bevolking. Hebben ze dan veel te 
zeggen? "Ja" bezuinigingen geeft een  toekomst 
met veel vragen. Men wil weten wat ze daar op 
het gemeentehuis allemaal gaan doen. Zijn er 
alleen maar toekomstzaken? "Nee"' ook veel 
zaken uit het verleden hebben extra aandacht  
in het licht van de komende bezuinigingen. 
 
De fractie maakt zich ook sterk om een betere 
cultuur te krijgen in de raad. De fractie van 
"Inwonersbelangen" heeft zich regelmatig 
gestoord aan een onprettig gedrag tijdens de   
raads- en commissievergaderingen en daar ook 
direct melding van gemaakt. Er kan dan ook 
gesteld worden dat er een voorzichtige 
cultuuromslag aan de gang is. 
 

Binnen de fractie zijn we met de volgende zaken 
bezig: 

1. Problematiek rondom de watertoren. 
2. Visie document eenzaamheid. 
3. Problemen in de "Schilderswijk" inzake 

waterpeil. 
4. Evenementen beleid. 
5. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO). 
6. Financiën. 

 
De fractie is een dag bij elkaar gekropen om nog 
beter dan nu samen te bepalen hoe we de 
komende periode tegemoet kunnen treden. 
Tijdens die dag is helder geworden dat er 
bijzonder veel potentie in de fractie aanwezig is 
waardoor het besef "we kunnen het", sterker is 
geworden. Goed om dat te ervaren als ouder lid 
van een fractie maar wel met een jonge en verse 
inbreng. 
En dat maakt het nu leuk om lid te zijn van de 
fractie van "Inwonersbelangen". 
Ik hoop u volgende keer verder te kunnen 
informeren hoe een en ander zich ontwikkelt in 
de fractie. 
 

Jan Peters stopt als bestuurslid 
In de ALV van 2 november heeft Jan 
Peters zijn bestuurslidmaatschap neer-
gelegd. Van de voorzitter krijgt hij een 
bloemenboeket overhandigd, als dank 
voor zijn inzet de afgelopen jaren. 

ALGEMENE OPROEP 
De nieuwsbrief, agenda voor de algemene ledenvergadering, notulen etc. worden momenteel 

per post aan u verzonden. Om kosten te besparen stellen wij voor om deze informatie bij 
voorkeur digitaal naar u te versturen. Als u hiermee instemt, graag een e-mail naar: 

tony.van.der.wal@inwonersbelangen.nl 
 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking 
 

 


