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VAN DE VOORZITTER,
Er is veel gebeurd de afgelopen zomer. Misschien is er wel teveel gebeurd de afgelopen drie jaar. Misschien is
het de jaren daarvoor wel te hard gegaan. Zijn er misschien niet teveel nieuwe mensen, net lid, al op
verkiesbare plaatsen gekomen? Goede mensen, maar niet bekend met de Woerdense politiek, of met weinig
algemene ervaring of veel te weinig binding met Inwonersbelangen. Hadden we het anders kunnen
aanpakken? Allemaal vragen achteraf. Feit is dat verandering niet altijd voor iedereen gewenst is. We komen
uit een cultuur van een actieclub en een autonome politieke tak. De leden hebben nogmaals duidelijk
bevestigd in de laatste algemene ledenvergadering dat we één politieke partij zijn. De leden bepalen de koers,
wie namens Inwonersbelangen in de gemeenteraad komt en of we in de toekomst toetreden tot het
gemeentebestuur. Dit was één van de doestellingen die ik als voorzitter had. Een democratische partij waarin
de leden het voor het zeggen hebben. Een andere was maximaal behoud van kwalitatief goede mensen. Helaas
is me dat niet gelukt. Eind augustus hebben de gemeenteraadsleden, zonder overleg, hun lidmaatschap
opgezegd en aangegeven onafhankelijk in de gemeenteraad door te willen gaan. Een groot verlies, maar niet
onoverkomelijk. Door het opstappen zijn er leden naar ons gekomen die nu wel actief willen worden. Mochten
de vertrokken raadsleden hun zetel niet teruggeven aan Inwonersbelangen, dan staat er een ploeg klaar om
als fractie van de toekomst aan te treden. Zij zullen het politieke geluid van Inwonersbelangen laten horen tot
de verkiezingen in maart 2014. Er is een ijzersterk verkiezingsprogramma. Een programma waar de inwoners
van Woerden zich mee verbonden zullen voelen. Natuurlijk allemaal ter vaststelling door de leden in de ALV
van 2 oktober.
Jan-Hubert van Rensen

Terugblik op de afgelopen twee maanden
De afgelopen jaren hebben we een onstuimige
groei doorgemaakt. Door het mislukken van
de coalitieonderhandelingen bij de laatste
verkiezingen, en de rol van de onderhandelaars, is duidelijk geworden dat er het nodige
te verbeteren was. Waar er sprake was van een
fractie die in feite alles bepaalde (ook wie er
op de kieslijst kwam) hebben we veranderingen doorgemaakt waar de leden het voor
het zeggen hebben. Hierin is bij elke stap
forse weerstand geweest vanuit de fractieleden. Op geen enkele wijze werd de democratisering van Inwonersbelangen verwelkomd. De autonomie die men gewend was
moest behouden blijven. Dat het gewenst is
dat leden zich uitspreken over wie hen vertegenwoordigt was geen vanzelfsprekendheid.

Ondanks het credo van onze partij: door, voor
en met de inwoners. Bij de interne
verkiezingen voor het lijsttrekkerschap zijn alle
afspraken en regels gevolgd. De (nu) oude
fractievoorzitter, één van de kandidaten, kon
zich hier niet in vinden. Hij wilde bepalend zijn
in de samenstelling van de lijst voor de
verkiezingen van volgend jaar. Toen ook nog
duidelijk werd dat hij niet de enige (gedoodverfde) kandidaat was is door hem en zijn
vertrouwelingen al het mogelijke gedaan om de
interne verkiezingen te verstoren. Hun doel
hebben zij daarmee niet bereikt. Eind augustus
hebben zij hun lidmaatschap opgezegd. Het
bijzondere is dat het verlies van deze leden in
de afgelopen weken alweer bijna gecompenseerd is door aanmeldingen van nieuwe leden.
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Blik vooruit
In de komende Algemene Ledenvergadering
wordt het verkiezingsprogramma in hoofdlijnen gepresenteerd. Onze doelstellingen voor
de komende jaren zijn (1) dat alle inwoners
van Woerden deel kunnen nemen aan het
dagelijkse leven. Bijvoorbeeld deel kunnen
nemen aan sociale activiteiten, sport en
cultuur.
(2) Iedere inwoner kan wonen in een buurt
waar hij/zij het prettig vertoeven vindt. Dat de
buurt er netjes uit ziet, er geen onveilig gevoel
is en het fijn is er te spelen of te wandelen.

(3) Werk en inkomen zijn basisbehoeften.
Hiervoor moeten voorzieningen zijn. Het gaat
hier niet alleen om een sociaal vangnet:
belangrijker is een actief werkgelegenheidsplan
voor Woerden in samenwerking met alle
partners.
Dit zijn de belangrijkste taken van de
gemeente. We willen dit door, voor en met de
inwoners van Woerden bereiken. De
verkiezingen van 2014 zullen hierom gaan.
Zeker in tijden van een langdurige recessie.

De fractie van de toekomst
Alle leden die op de verkiezingslijst van 2010 wilden komen hebben vooraf aangegeven (en
ervoor getekend) dat zij alleen voor Inwonersbelangen in de gemeenteraad zullen plaats
nemen. Mochten zij om welke reden dan ook geen lid meer zijn van Inwonersbelangen wordt
de zetel in de gemeenteraad ter beschikking gesteld aan Inwonersbelangen. We hebben de
opgestapte leden die in de gemeenteraad actief zijn gevraagd hun zetel ter beschikking te
stellen. We zijn op dit moment in afwachting hoe dit gaat uitpakken. Mocht dit niet gebeuren
dan willen we ons politieke geluid laten horen via een fractie van de toekomst. Deze wordt op
dit moment gevormd door de selectiecommissie. Heb je hier interesse in neem dan contact op
met de voorzitter: Kees Weerelts (06 26 34 86 34).

Algemene Ledenvergadering

Op 2 oktober om 19.45 uur is de algemene ledenvergadering. De lokatie is 't Trefpunt,
Iepenlaan 2 te Harmelen. Hierin is alle ruimte om vragen te stellen over wat er de
afgelopen periode gebeurd is. En we gaan onze blik op de toekomst richten: Benoemen
van de lijsttrekker, hoofdlijnen verkiezingsprogramma vaststellen en misschien een
fractie van de toekomst benoemen. De agenda en stukken worden binnenkort verspreid.
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