Inwonersbelangen

19e jaargang
november 2012

Voor de inwoners
van de kernen
Harmelen,
Kamerik, Woerden
en Zegveld.
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VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.
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e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.
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Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Inwonersbelangen

19e jaargang
november 2012

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

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Inwonersbelangen

19e jaargang
november 2012

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

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Inwonersbelangen

19e jaargang
november 2012

Voor de inwoners
van de kernen
Harmelen,
Kamerik, Woerden
en Zegveld.
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VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.
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Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.
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Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.
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en Zegveld.
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VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.
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Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.
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Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.
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en Zegveld.

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.
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Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.
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Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
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de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.
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gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Inwonersbelangen

19e jaargang
november 2012

Voor de inwoners
van de kernen
Harmelen,
Kamerik, Woerden
en Zegveld.
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VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.
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Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.
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traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
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bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.
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VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.
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Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.
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traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.
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Voor de inwoners
van de kernen
Harmelen,
Kamerik, Woerden
en Zegveld.

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.
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Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Inwonersbelangen

19e jaargang
november 2012

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

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Inwonersbelangen

19e jaargang
november 2012

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

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.
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van de kernen
Harmelen,
Kamerik, Woerden
en Zegveld.

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.
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Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.
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te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
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Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.
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van de kernen
Harmelen,
Kamerik, Woerden
en Zegveld.

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.
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Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
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veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.
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Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.
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Harmelen,
Kamerik, Woerden
en Zegveld.

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.
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Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
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fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.
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Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.
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Voor de inwoners
van de kernen
Harmelen,
Kamerik, Woerden
en Zegveld.

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.
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Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Inwonersbelangen

19e jaargang
november 2012

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

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441 EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Inwonersbelangen

19e jaargang
november 2012

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

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
De begroting van de gemeente voor 2013 is klaar. Het is een begroting geworden van pappen en nathouden.
Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt voor de inwoners van Woerden. In deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Wij gaan ons nu richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De ambitie is om nog
groter te worden. En deze groei te verzilveren en deel te nemen aan het gemeentebestuur. Om daar het belang
van de inwoners als hoogste prioriteit te maken. Iets wat nu duidelijk niet het geval is. Overigens is de datum
nog niet bekend. De oorspronkelijke datum zou op Aswoensdag vallen. Binnenkort wordt de datum bekend
gemaakt. De verkiezingen zullen in elk geval in maart 2014 zijn.
Jan-Hubert van Rensen

Inwonersbelangen op weg naar 2014
Aan het begin van dit jaar hebben we drie
permanente commissies geïnstalleerd. Het
zijn de commissies Programma & Beleid,
Leden & Organisatie en Public Relations &
Campagne. De commissies zijn elk bemenst
door minimaal een lid, een gemeenteraadslid
en een bestuurslid. Ze zijn nu
een half jaar aan
de slag en de
eerste resultaten
zijn er.
De
commissie
Leden & Organisatie heeft van
alles uitgewerkt.
Het gaat om
bijvoorbeeld hoe
komt de kieslijst
tot stand, wie
besluit over het
verkiezingsprogramma en hoe wordt besloten of we
deelnemen aan een coalitie en over een
eventueel onderhandelingsakkoord. Dit wordt

allemaal opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
De commissie Programma & Beleid heeft de
eerste contouren van het verkiezingsprogramma
klaar. Naast de onderwerpen waar we vanaf het
begin al voor strijden (het gaat om de inwoners)
staan er concrete acties in
om onze doelstellingen te
realiseren. De commissie
Public Relations & Campagne komt onder andere
met acties om vaker in de
media te komen en voor
ledengroei.
Kortom we werken hard
om van de verkiezingen
2014 een daverend succes
te maken voor de
inwoners.
Om
van
gemeente Woerden een
gemeente te maken door,
voor en met de inwoners.
Daar gaan we voor! In de algemene
ledenvergadering van 12 februari 2013 worden
uitkomsten gepresenteerd.

Vereniging Inwonersbelangen, Nieuwstraat 2c, 3441EB Woerden,  06 2774 5198
gironummer 72.36.586.
e-mail adres: secretariaat@inwonersbelangen.nl
Bezoek regelmatig onze internetsite: http://www.inwonersbelangen.nl

Begroting 2013 een gemiste kans
De begroting 2013 kan het best omschreven
worden als een gemiste kans. Een gemiste
kans naar de inwoners.
Na twee jaar is pas te zien wat er echt is
overgebleven van alle voornemens van de
coalitie. Een hoop onzekerheid. Veel wordt
vooruitgeschoven. Waar moet het immers
heen met het accommodatiebeleid voor de
sportverenigingen? Waar kunnen zij hun
toekomst op bouwen? Wat wil de raad met
het parkeerbeleid? Hoe lossen we
bezuinigingen op cultuur en vastgoed nu
exact op en wat wil de gemeenteraad met de
WetWerkenNaarVermogen,
beleidsvoornemens in het sociale domein, wat doet men
met onze visie eenzaamheidsbeleid, het

dossier GrondWaterWoerden en een nieuw
of verbouwd gemeentehuis? Het staat niet
in de begroting.
Allemaal open einden, de bedragen staan
soms wel in de boeken maar de
beleidsvoornemens zijn vaag. Deze
begroting is een technische exercitie zonder
visie, aanpak en tastbaar beleid over wat
onze Woerdense samenleving kan dragen.
Geen wonder dat de begroting zo dun is, en
men is er nog trots op ook! De energie is er
blijkbaar goed uit, in dit zo goed als
vervangen, college. Alle vaart is er uit. Ook
uit de rondwegen waar Harmelen al
decennia op wacht.

Algemene Ledenvergadering 12 februari
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 12 februari 2013.
De jaarstukken zullen we behandelen. Ook komt het nieuwe huishoudelijk reglement
voorbij en in hoofdlijnen het verkiezingsprogramma 2014 zal gepresenteerd worden.

Ook het thema slanke overheid en sterke
samenleving kraakt aan alle kanten.
Nergens is een gedegen aanpak terug te
vinden om de inwoners te betrekken bij
dingen die de gemeente niet meer wil doen.
Hoe weet men nu dat de samenleving het
zelf kan doen en wat doet de gemeente als
blijkt dat het helemaal niet kan of anders
moet?
Een positief punt, niet alles is beroerd hoor,
is dat onze motie voor starterswoningen nu
echt zijn uitwerking heeft gevonden. In een
concrete prijsvraag om met de Jan
Steenstraat toch wat concreets voor de
jongeren te gaan doen. We hopen dat dit
soort projecten alle medewerking krijgen en
bij succes ook best vaker mogen worden
uitgevoerd voor kleinschalige projecten
voor jongeren en ouderen.
Het laatste thema in onze bijdrage waren de
financiën. Het valt ons op dat ondanks de
exorbitante
OZB
verhoging
(18%
voorbedrijven en 9% voor bewoners, mede
mogelijk gemaakt door de VVD) de
reserves toch oplopen. Dat is minstens net
zo raar als het niet publiceren van de

gemeentelijke lasten 2013 in de krant, wij
kregen de toezegging dat dit naar de
inwoner helder wordt gecommuniceerd
deze maand.
Wat betreft de Westelijke Randweg lijkt het
wel of na 23 jaar van beloftes dit compleet
wordt vergeten. Alle pogingen van de
fractie
mochten
niet
baten,
de
coalitiepartijen en college willen de weg
niet meer en elke keer worden de
rekensommen negatiever gemaakt. Een
grote teleurstelling voor de bewoners van
het Schilderskwartier en Bloemen en
Bomenkwartier die al jaren hopen op een
veiligere en schonere leefomgeving.
Tot slot, deze begroting zou moeten
spreken van heldere keuzes en doordachte
plannen om Woerden sterker en mooier uit
deze lastige periode te laten komen. Het
college heeft lang de tijd gehad om plannen
te smeden, maar wij moeten optimistisch
concluderen dat de plannen nog lang niet in
kannen
en
kruiken
zijn
zodat
Inwonersbelangen haar kansen zal benutten
in 2014 om recht te zetten wat er nu krom
wordt gemaakt.
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Grote onzekerheid traject 8 BRAVO A12
Er is grote onzekerheid ontstaan over het
traject 8 van BRAVO A12. Het gaat hier
om een onderdeel van de geplande
rondwegen bij Harmelen. Bij het
tankstation Hellevliet (in polder Bijleveld)
aan de A12 is een paar jaar geleden een
viaduct gebouwd. Vanuit hier kun je naar
De Meern rijden. Vanuit hier is het ook de
bedoeling dat er parallel aan de snelweg een
rondweg komt richting Woerden. En dat de
weg van het viaduct doorgetrokken wordt
naar de Oude Rijn naar de Harmelerwaard.
Dit laatste is het traject 8 van BRAVO A12.

Om dit traject te kunnen realiseren heeft de
gemeente het bestemmingsplan gewijzigd.
Ondanks geruststellende woorden dat dit
allemaal zorgvuldig tot stand zou komen
heeft de Hoge Raad het bestemmingsplan
vernietigd. Het gaat hier om de brug over
de Oude Rijn. Naast mogelijke vertragingen
van de randweg heeft dit ook vervelende
gevolgen voor direct omwonenden. Er
wordt opnieuw gemeten en de gemeente
informeert bewoners nauwelijks. Onze
fractie heeft hierover vragen gesteld aan het
college.
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