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

Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
Anderhalve week geleden was ik in het gemeentehuis van Woerden waar ook de eerste financiële ramingen
voor 2014 werden gepresenteerd. Tot mijn verrassing was er geen tekort, er was een overschot. De reden
daarvoor, aldus de wethouder, is omdat er geen nieuwe plannen zijn. Dit is gebruikelijk voor een
verkiezingsjaar. Mijn eerste reactie: omdat de wethouders geen plannen hebben houden we geld over. Zouden
we daarom in de toekomst niet alleen maar wethouders willen die geen eigen plannen maken? Die ervoor
zorgen dat de zaken voor de inwoners gewoon goed geregeld worden? Dit zou onze samenleving veel geld
schelen. En het kunnen besteden aan degene die dit het hardst nodig hebben. Mijn tweede reactie: klinkt als
een sprookje gezien de vele bezuinigingen die nog op gemeente Woerden af zullen komen.
Jan-Hubert van Rensen

Terugblik ALV
De algemene ledenvergadering was druk
bezocht. Ook de agenda was vol. Hierdoor
konden we op 12 februari de ALV niet
afronden en hebben deze vervolgd op 27
maart. Het volgende is besloten:
- De contributie
wordt voor het
eerst sinds jaren
verhoogd. Voor
gewone
leden
bedraagt
de
contributie
20
euro en voor 65plussers 10 euro.
- Er is ingestemd
met het voorstel
van het bestuur
voor
personele
wisselingen.
Afgetreden is Jan
Kruys als commissie voorzitter
Programma
en
Beleid. Benoemd
is Hendrie van
Assem tot de

voorzitter van de commissie Programma en
Beleid en Frits Huls als lid tot de commissie
PR/Campagne.
- Het nieuwe huishoudelijke reglement is
vastgesteld en ook de diverse uitwerkingen
daarvan. Eén daarvan is
hoe we als politieke partij
onze lijsttrekker kiezen en
de andere kandidaten voor
de gemeenteraad. Het tijdschema is als bijlage
bijgevoegd.
De commissies “Programma en beleid” en
“PR
en
Campagne”
hebben
hun
plannen
toegelicht. Voor het eerste
concept
verkiezingsprogramma 2014 zijn veel
ideeën
en
punten
aangedragen tijdens de
ALV.

Jeugdige
enthousiastelingen tijdens
een wijkbezoek
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Wulverhorst
De raadsvergadering van maart ging met
name over de Gemeentelijke Ruimtelijke
Structuurvisie. Eigenlijk was er maar een
echt belangrijk strijdpunt: Wulverhorst en
de transformatie van deze polder naar
bedrijventerrein.
Voor de raadsvergadering waren er twee
amendementen ingediend die allebei tot
doel hadden om wulverhorst te schrappen
als locatie en zo te voorkomen dat deze
polder verloren gaat, en vernadert in een
bedrijventerrein. Met de steun van
Inwonersbelangen, CDA, Jaap van der
Does, D66 en CU/SGP kon er op en ruime
meerderheid worden gerekend.
Vlak voor de gemeenteraadsvergadering

stuurde het College van burgemeester en
wethouders een brief naar de raadsleden
waarin zij verzocht toch in te stemmen met
de gemeentelijke structuurvisie: ‘Onder het
motto geen oude schoenen weggooien als er
nog geen nieuwe zijn, adviseren wij en de
gedeputeerden u dit te doen inclusief de
door ons voorgestelde schuifruimte aan de
Kromwijkerdijk’. Het feit dat ook de
provincie dit adviseerde was voor D66 en
ChristenUnie/SGP aanleiding om de steun
voor het amendement in te trekken. Met
CDA, Inwonersbelangen en Lijst van der
Does als indieners, was er geen
meerderheid
in
de
raad
om
Kromwijkerwetering groen te houden. Dit
zorgt voor nog meer onzekerheid bij de
bewoners die tussen hoop en vrees blijven

Werving gemeenteraadsleden gestart

De werving voor de raadsleden voor de verkiezingen van maart 2014 is gestart. Natuurlijk
ook voor lijsttrekker, onze politieke leider.
Ken jij geschikte leden of wil je zelf Inwonersbelangen politiek vertegenwoordigen?
Via het aanmeldingsformulier kun je je opgeven.
Meepraten over voorzieningen in Harmelen
Op 16 april organiseerden het dorpsplatform en gemeente Woerden een bijeenkomst voor
de inwoners om mee te praten over de activiteiten en voorzieningen in Harmelen, want
brede inbreng van de inwoners mag in deze afweging niet ontbreken. Aldus de uitnodiging.
Helaas werd dit geen constructieve bijeenkomst. De geluiden vanuit de inwoners van
Harmelen was dat het allemaal vaag gedoe was.
Concreet is er behoefte aan een inventarisatie van de voorzieningen in relatie tot de
activiteiten. Met andere woorden wat zijn de gebouwen en welke activiteiten vinder er
plaats. Vervolgens is er een voorstel gewenst of de gebouwen efficiënter gebruikt kunnen
worden. En of er zo bijgedragen kan worden aan de benodigde bezuinigingen. De
wethouders hebben aangegeven dat zij een vervolg geven aan de bijeenkomst van 16 april.
Dit zal een bijeenkomst moeten zijn met concrete gegevens en duidelijke voorstellen.
Toezicht en de wet dieren
In de gemeenteraad is door Inwonersbelangen aandacht gevraagd aan het college van
burgemeester en wethouders over het toezicht van de gemeente en over de wet dieren.
Voor beide is nieuwe regelgeving van kracht die door de gemeente uitgevoerd moet
worden. Burgemeesters en wethouders hebben geantwoord hier nog geen aandacht aan
besteed te hebben. Ze bekijken hoe hier handen en voeten aan gegeven kan worden.
Vreemd als je taken toebedeeld hebt gekregen, deze al van kracht zijn en dat je nog niet
weet hoe deze uitgevoerd moeten worden. Meer achtergrond informatie is te vinden op
onze website: www.inwonersbelangen.nl
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