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Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
Een inwoner klopt aan bij Inwonersbelangen. Hij is nu al 3 jaar bezig om gehoor te krijgen bij de gemeente.
In de grasstrook tegenover zijn woning staan beschermde bloemen. Bij het maaien van het gras worden deze
beschermde bloemen mee gemaaid. Is dit een onderwerp waar Inwonersbelangen zich over ontfermt? Mijn
eerste reactie is moeten we onze tijd gaan besteden aan een individuele zaak? Tijdens het doorspreken van
deze zaak op onze ledenbijeenkomst kwam ik tot de conclusie dat dit wel degelijk een onderwerp voor ons is.
Allereerst overtreed de gemeente de regels, dit kan natuurlijk niet. Ten tweede vindt de inwoner al drie jaar
geen gehoor bij de gemeente. Hij krijgt geen antwoord. Dit is een houding en gedrag dat wij willen
veranderen. Daar gaan we voor. Wij “knokken, strijden of vechten” door, voor en met de inwoners van
gemeente Woerden! Dit is ook de uitkomst van onze ledenbijeenkomst van dinsdag 7 februari. In deze
nieuwsbrief wordt hier verslag van gedaan.
Jan-Hubert van Rensen

Waarom de kiezer op Inwonersbelangen
stemt
Op 17 januari is de identiteit van de
Vereniging - hoe we onszelf zien - aan de
orde geweest. Een
opmerking was dat dit
toch al in de Statuten is
vastgelegd. Ook is het
begrip imago, het beeld
dat de inwoners van
Inwonersbelangen
hebben, aan de orde
geweest. Maar alles
draait uiteindelijk om
hetgeen ons van de
partijen met landelijke
signatuur onderscheidt
en wat de reden – het
onderbuikgevoelis
waarom kiezers op
Inwonersbelangen kunnen stemmen. Het
onderscheid is overduidelijk.

Inwonersbelangen is puur lokaal en het draait
uitsluitend om de inwoners. Inwonersbelangen
is er ook voor alle
Inwoners. Zo zijn we er
bijvoorbeeld voor de
sociaal-liberalen,
de
ondernemers, werknemers, sporters en de
jeugd. Wat het motief
van de kiezers kan zijn,
is heel wat anders.
Uiteindelijk gaat het
daarbij om 'waarom de
inwoner met ons beter
af
is'.
In
de
voorbereiding op de
avond van 7 februari is
daar uitgebreid over
gediscussieerd en als
slotsom is gepresenteerd:

“… vult u maar in: strijden, vechten, knokken …”
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Er is veel gepraat of 'knokken' wel het juiste
woord is, de meningen daarover verschillen nog
al. Maar 'what is in a name?' Iedereen laat wel
blijken dat wat er mee is bedoeld ook zo wordt
ervaren, daar voelt iedereen zich bij thuis. Wat
het moet worden zal in de commissie
programma en beleid uitgewerkt worden.

Waar Inwonersbelangen voor gaat
In de lijn van de Statuten is dit…
* dat de inwoner ècht inspraak krijgt en
dat de gemeente daar naar luistert
(daar mankeert het nogal aan)
en dat de gemeente…
* de hoofdtaken waar zij voor staat ook
goed uitoefent (hierbij gaat het om
huisvuil, groen onderhoud, wegbeheer, riolering e.d.)
* de financiën goed beheer
(denk eens aan de miljoenen debacles
van de afgelopen jaren)
* ervoor zorgt dat hetgeen zij belooft
ook nakomt en dat regels worden gehandhaafd)
wat samengevat inhoudt…
* dat het ècht goed leven en wonen
in de gemeente Woerden is.

LEDEN GEZOCHT VOOR COMMISSIES
De komende maanden gaan we de drie nieuwe commissies bemensen. Het gaat om de commissies Leden en
organisatie, Programma en beleid en PR/Campagne. Dit worden de drie pijlers van de Vereniging. Heeft u interesse
dan kunt u bellen met Jan-Hubert van Rensen: 06 27 08 30 82

Voor wie Inwonersbelangen dit doet
Inwonersbelangen maakt geen onderscheid naar
afkomst, woonwijk, religie, status e.d. van de
inwoner van Woerden. Dat geldt voor 'alle
kernen', iedereen kan een beroep op
Inwonersbelangen doen.
Wat we daarvoor moeten doen
Voor Inwonersbelangen beperkt de aandacht
voor de inwoners niet tot de verkiezingscampagne. Ook hierin onderscheiden wij ons
van andere partijen. Altijd een open oog en oor
voor wat er bij de inwoners speelt. De eerste
vraag is dan is dit een item voor ons? en
meestal is dat ook zo. Omdat dan structureel
aan te pakken is er de 'Maat-lat''ontwikkeld.
Aan het eind van de avond is daarmee aan de
gang gegaan met betrekking tot twee actuele
onderwerpen: de 'pretfabriek' en 'maaien van
beschermde planten'.

het werk gaan, daarvoor zal er een plan met
lange termijn en korte termijn doelstellingen
worden uitgewerkt. Dat wordt een taak voor de
commissies 'Programma en beleid' en
'PR/Campagne'. Wij zoeken daar leden voor die
daarin geïnteresseerd zijn en roepen u dan ook
op zich daarvoor bij het Bestuur te melden. Dan
kunnen we u informeren wat dit inhoudt.

Doelstellingen/plan
Om de statutaire doelstelling van de Vereniging
te realiseren kunnen we niet van dag tot dag aan
ADVERTENTIE
Stichting De Kievit bestaat 20 jaar. De daglonerhuisjes “De Kievit” zijn gelegen langs de Hollandse Kade in
Harmelen. Na aanleiding van het jubileum is er een boekje uitgebracht: Daggeldershuisjes ‘De Kievit’ te Harmelen,
verhalen van en door de bewoners. De boekjes zijn verkrijgbaar via de boekhandels Karssen en De Hoeksteen in
Woerden, v. Rooijen, Primera en Eskens in Harmelen. Of via de website www.dekievit-harmelen.nl
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