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

VAN DE VOORZITTER, 
 
Wil jij met mij een afspraakje? Dit kaartje lag ineens in onze brievenbus. "Voortaan werkt de gemeente alleen 
nog op afspraak". Daaronder zeer klein een telefoonnummer en een website. Gelukkig kan ik het lezen. Ik heb 
geen leesbril en zie het direct. Dit roept bij mij direct vragen op als moet ik voor een nieuw paspoort een 
afspraak maken? Want staat er in het klein, "Voortaan werkt de gemeente alleen nog op afspraak". Het roept 
bij mij allemaal vragen op. Is dit een invulling van een bezuiniging? Komt dit voort uit een 
kwaliteitsverbeteringsprogramma? Is dit hetgeen inwoners willen? Wordt er nu een afsprakenmuur 
opgeworpen voordat ik als betalende inwoner contact mag opnemen met de gemeente? Voor mij één en al 
vragen waarvan ik me afvraag, is dit nou in het belang van alle inwoners van Woerden? 
   

Jan-Hubert van Rensen 
 

18e jaargang 
november 2011 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

 

De bezuinigingen 
De komende maanden staan in Woerden de 
bezuinigingen op de agenda. De coalitie van 
Progressief Woerden, D’66, VVD en Christenunie/ 
SGP willen inzetten op 
het ‘bezuinigen zonder 
lastenverhogingen’.  
Ondanks dit streven 
vliegen er voorstellen 
voorbij waarvan afge-
vraagd kan worden of 
deze nu op dit moment 
echt nodig zijn. Is dit in 
het belang van u als 
inwoners van Woerden. 
Bijvoorbeeld het opknap-
pen van de haven, 
stationsgebied vernieu-
wen, een nieuw stadhuis 
(Eruo 20 miljoen), 
duurzaamheidlening, 
Brede school Harmelen 
en misschien zelfs wel de 
Rijn terug in de 
Rijnstraat (Euro 11,5 
miljoen). Enkele projec-
ten zijn zogenaamd 

‘goedkoper’ omdat er ook subsidie (ander 
belastinggeld) is verkregen, maar ze zijn verre van 
gratis! Ze worden onder andere betaald door het 

verdwijnen van de 
volière, beiaardier, kerst-
boom op het Kerkplein, 
bloembakken in het 
straatbeeld en het 
verschralen van welzijns-
beleid en onderhoud aan 
straten, bruggen of 
plantsoenen: precies die 
zaken die onze gemeente 
mooi, schoon en veilig 
maken. Ook worden er 
bezuinigingen gereali-
seerd door meer en meer 
een beroep te doen op  
zelfredzaamheid. Geen 
lastenverhoging dus, 
maar verschraling van 
middelen die u zelf zal 
moeten bijleggen. Het is 
dus maar net hoe je 
‘bezuinigen zonder 
lastenverhoging’ invult! 
 “In elk geval nu wel extra publiciteit gekregen” 
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 Actuele zaken 
Er spelen veel actuele zaken. Dit is te volgen 
op de website van Inwonersbelangen. Hier een 
aantal toegelicht. 
 
Afvalstoffenheffing 
De afvalstoffenheffing van de gemeente is een 
gesloten circuit. Dat betekent dat de kosten 
geheel opgebracht worden door de inwoners. 
Dus als die kosten omhoog gaan dan zullen we 
allemaal wat meer moeten betalen. Maar dat 
moet dan, volgens Inwonersbelangen, ook 
betekenen dat we minder betalen of geld terug 
krijgen als de kosten lager uitvallen. Maar daar 
laat onze gemeente steken vallen. Ten eerste 
onder andere door hogere opbrengsten, minder 
uitgaven en een beduidend aanbestedings-
voordeel is er veel geld 'over' binnen het circuit 
afvalstoffenheffing. Dat wordt niet 
teruggegeven aan de inwoners en de heffing 

gaat ook niet omlaag. Ten tweede realiseert een 
deel van de inwoners zich niet dat het dubbel 
betaalt, zonder dit te weten. In de afgelopen vijf 
jaren zijn op veel plaatsen in de gemeente 
ondergrondse containers geplaatst, vooral bij 
nieuwbouwprojecten. Dat is mooi, maar wat we 
tot voor kort niet wisten en waar we dus niet bij 
stil stonden is het volgende:  Bij 
nieuwbouwprojecten worden de kosten van 
ondergrondse containers verhaald op de 
ontwikkelaar. En die verwerkt dat uiteraard in de 
prijs van een woning of in de huurprijs. Wie 
bepaalt, op basis waarvan, waar en wanneer er 
ondergrondse containers komen? Waar staat 
omschreven dat eigen bijdragen bepalend zijn 
voor de wijze van afvalverwijdering?    
Er had al lang een afvalbeheerplan moeten zijn. 
Keer op keer heeft Inwonersbelangen dat aan de 
orde gesteld. Alsmaar komt dit er niet. 

GEZOCHT: FRACTIE-ASSISTENT 
Altijd al benieuwd geweest hoe het bij de fractie en in de gemeenteraad werkt? Wil je en kun je een 

bijdrage leveren om de fractie van Inwonerbelangen te ondersteunen? Wil je Inwonersbelangen 
vertegenwoordigen in een aantal commissies en daar het belang van inwoners voorop laten staan? 

DAT KAN! 
 

Er is op dit moment een vacature voor een fractie-assistent. 
Voor meer informatie: 06 14 29 31 43 / Elias.Bom@Inwonersbelangen.nl 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 23 NOVEMBER GAAT NIET DOOR 
Het organiseren, voorbereiden en werven van leden voor de drie commissies brengt meer tijd met zich 

mee dan het bestuur had verwacht. Het gaat om de nieuwe commissies die opgenomen zijn in de 
statuten: Leden en organisatie, Programma en beleid en PR/Campagne. In de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) van 23 november zouden dit en het nieuwe huishoudelijk reglement de 
onderwerpen zijn. Een nieuwe ALV zal begin 2012 georganiseerd worden. 

Geluidsoverlast in de vogelbuurt 
In de vogelbuurt wordt door de inwoners 
onaanvaardbare geluidoverlast van het verkeer 
ondervonden. Het komt vooral van het verkeer 
op de Kievietstraat. De inwoners hebben zelf 
initiatief genomen om het geluidsoverlast te 
meten. In oktober zijn de resultaten voorgelegd 
in een overleg in het gemeentehuis. De 
inwoners hebben aan de raadsleden laten weten 
dat ze veel gesprekken met de gemeente 

hierover hebben gevoerd. De insteek voor de 
gesprekken is om te komen tot een geluidsarme 
bestrating of verlaging van de snelheid voor 
auto’s. De gemeente heeft aangegeven dat deze 
maatregelen niet mogelijk zijn. Met 
alternatieven komt de gemeente ook niet. Dit is 
met de raadsleden gedeeld. Inwonersbelangen 
heeft deze zaak nu aangekaart via de 
gemeenteraad. 

OZB toch omhoog 
Nog geen anderhalf jaar geleden won de VVD 
de verkiezingen, waarbij de leus was geen 
OZB-verhoging. In de huidige begrotings-
voorstellen heeft de VVD wel een  voorstel van 

de OZB opgenomen. Waren het al valse 
voorwendselen tijdens de verkiezingen of is het 
op dit moment kiezersbedrog? 
 
 


