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

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
Op vrijdag na hemelvaartsdag ontving ik van verschillende leden het bericht dat de Burgemeester en
Wethouders aanstaande dinsdag naar Harmelen komen. Uiteindelijk ontvang ik een email met daarin een korte
tekst waarin toegelicht wordt wat de bedoeling is: “ze komen ons informeren over alle lopende zaken die ons
bezighouden en te verduidelijken wat er in Harmelen leeft”. Op geen enkele andere wijze had ik dit eerder
vernomen. Dus volop verbazing van de “komst”. Maar vooral op de wijze waarop het bekend wordt gemaakt.
Tussen neus en lippen door. Dit doet mij vreze voor veel slechte berichten voor Harmelen. Bij het verschijnen
van deze nieuwsbrief weten we wat de boodschap was. Waarschijnlijk betekent het volop in actie komen om
de goede zaken voor Harmelen te behouden. Ook een vreemd gevoel van afstandelijkheid: De burgemeester
en wethouders komen vanuit het verre Woerden naar Harmelen. Harmelen is toch Woerden?
Jan-Hubert van Rensen

Zienswijze op Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie
houden tussen woningen en het Vijverbos.
Inwonersbelangen heeft bij de Provincie
- De termijn van PRS is maar 4 jaar. Dit is een
Utrecht een zienswijze ingediend naar
korte tijdshorizon voor ruimtelijke planning en
aanleiding van de Provinciaal Ruimtelijke
hoe Woerden eruit komt te zien. De oude
Structuurvisie (PRS). Een viertal zorgelijke
termijn van 10 jaar is ons inziens beter.
punten zaten erin. Vooral omdat er
- Vanuit de randwegen in Woerden was tracé 6c
onderdelen in zitten die vele jaren geleden
nog opgenomen. Deze is ondertussen al van de
door de landelijke, provinciale en
baan. Gedeputeerde Remco van Lunteren is
gemeentelijke politiek weggestemd waren.
daar
buitengewoon
Bijvoorbeeld de windduidelijk
over:
“de weg
molens in Woerden west.
is niet nodig en als een
Je vraagt je af hoe die er
weg niet nodig is moet
nu weer in gekomen zijn.
je die niet aanleggen”.
- De aanleg van nieuwe
Dan zijn er nog 3 andere
bedrijventerreinen. Wij
onderwerpen.
vinden die onnodig.
- In Harmelen Noord
Waarom is volledig na
(nabij het Vijverbos)
te
lezen
in
de
waren oorspronkelijk 60
bijgevoegde
ziensnieuwe woningen gewijze. Van de werkpland. In de PRS zijn er
6c. Oostelijke randweg geschrapt
groep geen Windmo90 gepland. Het aantal
“Als de weg niet nodig is
lens bij Woonwijken
van 60 is na zeer
moet je die niet aanleggen”
(ooit vanuit ons uit
zorgvuldige afwegingen
geïnitieerd) is ook de
tot stand gekomen. Met
zienswijze bijgevoegd.
name om genoeg buffer te
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1.000.000 euro terug naar de inwoners
Lagere afvalstoffenheffing, dat wilde
Inwonersbelangen al in 2010 toen bleek dat
er een grote reserve was opgebouwd. In
samenwerking met het CDA opperde
Inwonersbelangen al sinds 2010 dat de
afvalstoffenheffing fors lager moest. De
afvalstoffenheffing
moet
namelijk
kostendekkend zijn. Terug naar de inwoners
met het overschot dus. Na twee jaar van
actie volgde afgelopen week eindelijk de
toezegging van wethouder Duindam
(financiën) dat het college met dit voorstel
naar de gemeenteraad komt.
Recent bleek dat er meer dan 1,3 miljoen
euro in de reserve voor de reinigingafvalstoffen heffing was opgespaard. In
2006 was dit nog slechts 10% van dit

bedrag. Uitgaande van een gezonde
reserve van ongeveer 3 ton euro kan er
wat Inwonersbelangen betreft een
miljoen euro terug naar de inwoners wat
neerkomt op ongeveer 50 euro per
huishouden.

De 24 uur van Woerden: 53.000 euro ingezameld!
Inwonersbelangen nam het initiatief tot een team gemeenteraadsleden dat meedeed in de 24 uur
van Woerden. Alle partijen deden mee! Op 11 mei 2012 om 17:00 uur startte de grootste
sponsorloop van Woerden. Tijdens De 24 uur van Woerden liepen teams van vrienden en
bekenden 24 uur in estafettevorm om geld in te zamelen voor het Inloophuis ‘Leven met kanker’
en KiKa. De teamleden werden gesponsord door bedrijven, familieleden en bekenden. In totaal
werd er 53.000 euro ingezameld en was de inzet van onze raadsleden erg groot: Wout zat in het
organiserend comité, Elias teamcaptain en Ane en Janet liepen mee in het team.

Vragen over discriminatie gesteld
Op 21 maart, de internationale dag tegen
racisme en discriminatie, verschenen er
twee persberichten over discriminatie op
grond van seksuele gerichtheid. Midden
Nederland meldde dat procentueel gezien
het aantal meldingen van homodiscriminatie steeg van rond de 4,5% van
het aantal meldingen, naar 6,5%. Met name
het aantal discriminatiemeldingen die
betrekking hadden op incidenten in de
openbare
ruimte
was
gestegen.
Tegelijkertijd kwam er een persbericht
waaruit bleek dat
homoseksualiteit in
Nederland breed wordt geaccepteerd.
Minder geruststellend daarin was dat een
behoorlijk deel van de ondervraagden in
openbare ruimte negatieve reacties krijgen
vanwege hun seksuele voorkeur. Veel
homoseksuele mannen en lesbische
vrouwen passen hun gedrag aan om
negatieve reacties te voorkomen.
De fractie van Inwonersbelangen heeft
gevraagd welke stappen het college

onderneemt om dit in Woerden tegen te
gaan. De beantwoording was matig maar
stelde in ieder geval duidelijk dat elke
melding van discriminatie bij de politie
wordt aangepakt. Toch zijn we hier nog niet
mee klaar!
Overlast van colporteurs
Een jaar geleden maakte de fractie zich
druk om opdringerige colporteurs aan de
deur en de overdaad aan venters die allerlei
spullen opdringen in het centrum van
Woerden.
Nu ruim 1 jaar later kan worden
geconstateerd dat hier geen verbetering in
gekomen is. Deze zaak hebben wij opnieuw
aan de kaak gesteld, maar het blijkt dat de
gemeente ondanks haar regels niet of
nauwelijks handhaaft. Wij blijven dit
monitoren. Momenteel vormen wij een
dossier met foto’s en tijdstip van venters.
Heeft u een straatverkoper of iemand aan de
deur? Geeft het aan de fractie door.
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