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

VAN DE VOORZITTER, 
 
Alles staat op de rit voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Op onze Algemene Ledenvergadering (ALV) 
van 2 oktober hebben we de eerste stap gezet: Hendrie van Assem is door de leden gekozen tot lijsttrekker. 
Het verkiezingsprogramma is concreter gedeeld met de leden. Op de volgende ALV wordt de gehele lijst voor 
de verkiezingen door de leden vastgesteld en het definitieve verkiezingsprogramma. Achter de schermen wordt 
er met circa 10 personen hard gewerkt om de campagne vorm te geven. En treden we naar buiten toe om ons 
politieke geluid te laten horen. Ik kijk vol vertrouwen naar de komende verkiezingen. We gaan erin als lijst 3. 
Wat zal de uitslag zal worden is aan de kiezers, de inwoners van Woerden. 
 

Jan-Hubert van Rensen 

20e jaargang 
oktober 2013 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

 

Terugblik op de afgelopen twee maanden 
Op 2 oktober was onze Algemene 
ledenvergadering (ALV) goed bezocht. De 
belangrijkste ingrediënten waren (1) een 

suggesties voor verbeteringen gedaan. Na 
uitvoerig delen en uitwisselen van wat er 
gebeurd is zijn we overgegaan tot de interne 

terugblik op de 
ontwikkelingen 
van afgelopen 
zomer, (2) de 
lijsttrekkersverkie-
zing voor de 
gemeenteraadsver-
kiezingen van 
maart 2014 en (3) 
het verkiezings-
programma.  
 
Het bestuur heeft 
uitgebreide toe-
lichting gegeven 
over wat zich 
heeft afgespeeld 
naar aanleiding 
van de interne 
verkiezingen voor 
het lijsttrekker-
schap. Daarna zijn er door de leden vragen 
gesteld, opmerkingen gemaakt en 

verkiezing van 
de lijsttrekker. 
Unaniem is 
gekozen voor 
Hendrie van 
Assem.  
 
In zijn accep-
tatie toespraak 
gaf Hendrie aan 
dat Inwonersbe-
langen voor 
100% lokaal is. 
Meningen wor-
den gevormd 
volgens de 
 maatlat: op basis 
van feiten, is het 
haalbaar en wat 
willen de in-
woners.  

Een partij die de verkiezingen ingaat met (1) 
iedereen doet mee, (2) in je buurt is het netjes en 
veilig (3) opkomen voor werk en inkomen. 

 
Hendrie neemt de felicitaties in ontvangst 
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Nieuw gemeentehuis en veteranenbeleid 
In de gemeenteraadsvergadering van september is ook het nieuwe gemeentehuis en het 
veteranenbeleid aan de orde geweest. Helaas is het veteranenbeleid gesneuveld. Bijna alle 
politieke partijen, behalve Inwonersbelangen, vonden een gemeentelijk veteranenbeleid 
overbodig. Woerden is nu samen met Hilversum de enige gemeente waar inwoners die hun leven 
voor het vaderland op het spel hebben gezet geen gehoor vinden. 
Bij het (nieuwe) gemeentehuis spelen de kosten geen rol. Eerst de plannen en dan zien we wel 
wat het gaat kosten. Inwonersbelangen vindt dat met de krimp van het aantal medewerkers de 
komende jaren en het introduceren van flexibel werken één van de eisen moet zijn dat de kosten 
omlaag gaan. Terwijl andere organisaties en bedrijven op dit moment bezuinigen op huisvesting 
is er bij de politieke partijen in Woerden geen één die dat nodig vindt. Straks wordt er teveel 
geld uitgegeven, zullen overschrijdingen van het budget weer recht gepraat worden en komt het 
geld niet terecht bij de Inwoners van Woerden die het echt nodig hebben. Inwonersbelangen wil 
dat het dak geplakt gaat worden, dat één verdieping openbaar wordt voor zzp-ers en 
verenigingen om elkaar te ontmoeten en dat er loketten komen in alle kernen. Vanuit Kamerik of 
Harmelen is het een halve dag reizen als je op het openbaar vervoer aangewezen bent voor het 
halen van een paspoort. Bij elkaar dus een dag, want je moet er twee keer voor langs. Alle 
inwoners moeten makkelijk  terecht kunnen bij de gemeente voor de (verplichte) diensten die 
geleverd worden. 

Achter de deuren vergaderen en gesloten 
cultuur doet weer zijn intrede 
Opnieuw worden de Inwoners buitengesloten 
van belangrijke besluitvorming door de 
gemeenteraad van Woerden. Over een 
gezichtsbepalend onderwerp en financieel 
riskant, is achter gesloten deuren vergaderd. 
Het gaat om de toekomst van het Defensie 
eiland. De stukken zijn diep opgeborgen in de 
kluizen van het gemeentehuis. Inwoners-
belangen heeft een verzoek ingediend op 
grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, 
om zo de inwoners te kunnen informeren. Iets 
wat de andere politieke partijen in de 
gemeente Woerden liever verborgen 
houden… 
 
Onlangs is het rekenkameronderzoek van het 
project “Defensie-Eiland” uitgebracht. Daarin 
is een goed overzicht gegeven van de hele 
procesgang vanaf de aankoop tot nu. Er is 
geconstateerd dat er door de jaren heen nogal 
eens achter gesloten deuren werd vergaderd en 
dat de gemeenteraad hier beter mee om had 
moeten gaan. Dat de raad zelfs niet 
geïnformeerd werd over een rapport van de 
milieudienst over de vervuiling op het eiland  

 
is onverteerbaar. 
In de zomer is er weer een besloten 
vergadering geweest over de stand van zaken 
en de toekomst van te realiseren nieuwbouw op 
het Eiland. De geheime notulen zijn in de 
afgelopen gemeenteraad vastgesteld, en weer 
weten inwoners en de kopers van een woning 
niet wat er afgesproken is en hoe het nu verder 
gaat. 
 
De besluitvorming over Defensie-eiland is een 
belang van alle inwoners van Woerden. Het 
gaat om een gezichtsbepalende plek in 
Woerden. De huidige situatie met mogelijke 
vervuiling en de vraag of nieuwbouw al dan 
niet in fases mogelijk is maakt dit onderwerp 
zeer risicovol. Daarbij gaat het om hoge 
bedragen. Inwonersbelangen kan alleen maar 
concluderen dat inwoners van Woerden recht 
hebben om hierover volledig geïnformeerd te 
worden. Omdat alle andere partijen in de raad 
dit niet willen openbaren en wij niet meer in de 
raad vertegenwoordigd zijn, hebben we een 
WOB-verzoek ingediend. 


