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

VAN DE VOORZITTER, 
 
Hoe om te gaan met de inbreng van de vele honderden inwoners? Zouden ze ermee geworsteld hebben? Of 
zouden ze alle inbreng onderling verdeeld hebben onder de wethouders?Bij de verdeling was misschien wel 
sprake van leedvermaak. “Deze bijdrage schuif ik graag door naar…” ”En wat moet ik hier nou weer mee, is 
dit eigenlijk niet meer een bijdrage voor een andere wethouder?”Tja, je moet de bijdrage van elke inwoner 
wel serieus nemen. En dus hadden de wethouders afgesproken om elke bijdrage van een reactie te voorzien en 
op internet te plaatsen. Als ik de reacties zie dan bekruipt mij vooral het gevoel dat de wethouders niet goed 
raad wisten met dit initiatief. Op het moment dat alle bijdragen van een reactie waren voorzien zal er 
waarschijnlijk een zucht van opluchting geklonken hebben. Weer een burgerparticipatie afgerond. Waar ik het 
over heb? De oproep van de wethouders om met ideeën te komen voor bezuinigingen. Op 
www.ikbenwoerden.nl zijn de bijdrages te vinden en de reacties van de wethouders.  
 
Een nawoord… goede ideeën zijn voor 2012 niet meer welkom, aldus de website!  
 
  Jan-Hubert van Rensen 

18e jaargang 
september 2011 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

 

Maart 2014: Gemeenteraadsverkiezingen 
In 2014 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 
Eén van de doelen van Inwonersbelangen is om in 
2014 wethouder(s) te leveren voor het dagelijkse 
bestuur van de gemeente Woerden. Om na 14 jaar 
oppositie ook vanuit het bestuur de onmacht van de 
inwoners te verkleinen. 
De onmacht verkleinen 
van de inwoners en het 
vergroten van de 
invloed op en de    
zeggenschap over hun 
eigen leefomstan-
digheden voor de 
inwoners van Woerden, 
is de letterlijke tekst uit 
de nieuwe statuten. 
 
Deelname bestuur 
Om te kunnen deel-
nemen aan het bestuur, 
ook wel college van 
burgemeester en wet-

gezicht van Inwonersbelangen. Door goed oppositie 
te voeren voelen veel inwoners dat ook hun 
standpunten ingebracht worden bij de besluitvorming 
in de gemeenteraad. Onze gemeenteraadsleden zijn 
goed benaderbaar (veel beter dan anderen…) en 

houders genoemd,  in 2014 gaan we een aantal 
ontwikkelingen in gang zetten. Op dit moment hebben 
we 5 gemeenteraadsleden. Zij bepalen dagelijks het 

trekken er zelf op uit 
om te zien en horen 
wat er speelt. Dit zorgt 
ervoor dat veel in-
woners via Inwoners-
belangen de weg 
weten te vinden naar 
het gemeentehuis. Dit 
zorgt er ook voor dat 
veel inwoners in 2014 
op Inwonersbelangen 
hun stem zullen 
uitbrengen. 
 
Vereniging 
organiseren 
voor de toekomst 

Het andere is dat we binnen Inwonersbelangen aan 
het bouwen zijn aan de toekomst. Het gaat met 
name om de drie interne commissies. Deze drie 

“De bezuinigingswebsite” 
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gaan ervoor zorgen dat we goed voorbereid aan 
de verkiezingen gaan deelnemen en het vervolg 
erop. En dat we een organisatie neerzetten 
waarin talenten zich kunnen ontwikkelen en 
leden volop kunnen participeren. Het gaat om 
de volgende commissies: “Leden en 
organisatie”, “Programma en Beleid” en 
“PR/Campagne”. Deze commissies bestaan uit 
drie personen. Eén bestuurslid, één gemeente-
raadslid en één ander lid (die geen 
gemeenteraadslid of bestuurslid is). Naast deze 
drie leden kunnen natuurlijk vele anderen actief 
zijn in één van de drie commissies. Leden 
kunnen op deze wijze hun invloed op het reilen 
en zeilen van Inwonersbelangen maxima-
liseren. Ook komt er een geschillencommissie, 
die bestaat uit 3 tot 5 leden. 

De activiteiten de komende tijd 
Elk lid die wil werken aan de toekomst van 
Inwonersbelangen kan contact opnemen met de 
voorzitter. De contactgegevens zijn te vinden in 
de “Bijzondere oproep” hieronder. Ook worden 
alle leden door het bestuur benaderd of zij 
iemand kennen die lid wil worden van één van de 
drie commissies. Wat lid zijn inhoudt en betekent 
is te lezen in de profielen (deze zijn  bijgevoegd). 
Op 23 november wordt er een Algemene 
Ledenvergadering georganiseerd. Hierin wordt 
het nieuwe huishoudelijk reglement vastgesteld 
en de leden voor de commissies worden 
benoemd. Daarna kunnen we gaan werken 
volgens de nieuwe statuten. We kunnen ons gaan 
voorbereiden op de verkiezingen van 2014. We 
gaan een organisatie neerzetten die voor lange 
tijd meegaat! 
 
 
 
 

ALGEMENE OPROEP 
De nieuwsbrief, agenda voor de algemene ledenvergadering, notulen etc. worden voor veel leden nog 
per post verzonden. Om kosten te besparen stellen wij voor om deze informatie bij voorkeur digitaal 

naar u te versturen. Als u hiermee instemt en u heeft dit nog niet gedaan graag een e-mail naar: 
tony.van.der.wal@inwonersbelangen.nl 

 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking 

BIJZONDERE OPROEP 
Alle leden wordt gevraagd na te denken of zij een bijdrage willen leveren aan de het reilen en zeilen van 
Inwonersbelangen. En actief aan de toekomst van Inwonersbelangen willen werken. Of misschien ken je 
een collega, vriend, buurvrouw die hiervoor gepassioneerd is. Als je dit wilt of als je graag van gedachte 

wil wisselen dan kun je hiervoor contact opnemen met  
Jan-Hubert van Rensen: 06 27083082 of voorzitter@inwonersbelangen.nl 

Leden en organisatie 
Alles wat met mensen heeft 
te maken, ledenbeleid, wer-
ving en selectie kandidaten 
voor Gemeenteraad en het 
College van Burgemeester 
en Wethouders, werving en 
selectie van kandidaten voor 
bestuurs- en commissie-
functies. Het organiseren 
van verkiezingen voor deze 
functies 

Programma en Beleid 
Het ontwikkelen van en het 
doen van voorstellen voor het 
verenigingsbeleid en het 
verkiezingsprogramma 

PR/Campagne 
Interne en externe 
communicatie. Het 
ontwikkelen van, doen van 
voorstellen voor en het 
(doen) uitvoeren van 
verkiezingscampagnes 

DE 3 COMMISSIES 

Septembermarkt Harmelen 
De afgelopen jaren zijn steeds meer politieke partijen aanwezig op de Septembermarkt en Koeiemart. 
Soms is de aanwezigheid van politieke partijen zo overweldigend dat veel inwoners de overdaad aan 
politiek tijdens de evenementen trachten te mijden. De laagdrempeligheid en het persoonlijke contact komt 
dit zeker niet ten goede. Aldus de berichten en signalen die we hierover ontvangen. Dit is een teken dat het 
niet in het belang van de inwoners is om aanwezig te zijn tijdens dit soort evenementen. Daarom zijn we 
dit jaar niet aanwezig. In plaats van het bezoeken van evenementen zoals de Septembermarkt en 
Koeiemart gaan we het komend jaar regelmatig wijkbezoeken organiseren. 


