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20 jaar ….. Wat gaat de tijd snel
Het is alweer twintig jaar geleden dat we als Inwonersbelangen met 15 mensen startten met
deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. 15 mensen van verschillende pluimage,
ideeën en achtergronden en met het hart op de goede plek. En allemaal met een bak aan
ervaring van hoe de bestaande bestuurders en politieke cultuur beter zouden moeten
functioneren.
Ja, er was zelfs een zwartboek aangelegd van alle mogelijke problemen, tegenwerkingen,
persoonlijke belangen, enzovoort. Dit alles is gemakkelijk terug te lezen in mijn map van 20
jaar ledennieuwsbrieven. Allemaal naar de leden gestuurd en
openbaar op www.inwonersbelangen.nl/historie. In al deze
brieven is de rode draad hetzelfde gebleven: het niet of
nauwelijks serieus nemen van de inwoners, de afstand
tussen politiek, bestuur en gemeentehuis. Het niet op orde
hebben en houden van het huishoudboekje en als ergste:
verspilling van uw belastinggeld. Ook de onderwerpen die
voorbij kwamen zijn altijd aangeleverd vanuit het
gemeentehuis en soms gedragen door grote politieke partijen. Grootse plannen zonder
draagvlak onder de bevolking. Ik noem er een paar: de windmolens, grootschalige
bomenkap en bedrijventerreinen als Bijleveld Harmelen en Wulverhorst in Woerden.
20 jaar Inwonersbelangen, springlevend en een hechte en betrokken groep mensen die nog
steeds dezelfde doelen voor ogen heeft. Een beter functionerende plaatselijke overheid die
de zaken op orde heeft en luistert naar de inwoners en daar mee samenwerkt.
Geëerd ben ik met mijn verkiezing als lijsttrekker. Dat doe ik met genoegen in de
wetenschap dat er genoeg uitdagingen zijn en er veel werk te doen is in deze snel
veranderende maatschappij. En toeval bestaat niet maar ook deze keer gaan we dit doen
met een prachtige lijst van 15 lokaal betrokken en deskundige mensen. Rest mij u allen een
voorspoedig en zeker gezond 2014 toe te wensen in het vertrouwen dat we op 19 maart
aanstaande een goede uitslag tegemoet kunnen zien in het belang van alle Inwoners.

