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

VAN DE VOORZITTER, 
 
Sinds september 2013 maak ik deel uit van de schaduwfractie. Een periode waarin ik me letterlijk rot 
geschrokken  (excuses voor het taalgebruik) ben van hoe het eraan toe gaat in politiek Woerden. Veel gepraat 
over allerlei niet onbelangrijke maar wel kleine  zaken. Ondertussen worden alle grote zaken voor zoete koek 
aangenomen. Meer dan een miljoen voor een samenwerkingsverband, tot een miljoen verlies bij andere 
samenwerkingsverbanden, sluipende lastenverhoging voor het ophalen van het huisvuil en als klap op de 
vuurpijl worden er plannen gemaakt voor een stadhuis van 23,4 miljoen. Geen enkel kritisch geluid is 
hierover te horen. Ook niet van de oppositie. Er is de afgelopen jaren helemaal geen kritisch geluid geweest. 
Het was de hoogste tijd dat we onze stem zijn gaan gebruiken. Dit is ook de oproep voor alle inwoners op 19 
maart: Laat uw stem horen! 
 

Jan-Hubert van Rensen 

21e jaargang 
Februari 2014 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

Laat uw stem horen! 
Bij deze nieuwsbrief is ook een poster 
bezorgd. Om onze campagne kracht bij te 
zetten vragen wij alle leden om deze op een 

Woerden. Op de poster doen we de oproep aan 
alle inwoners om 19 maart te gaan stemmen. 
Hoe groter de opkomst hoe duidelijker de 

 

opdracht van de 
inwoners aan de 
politiek. Hierbij 
ook de oproep om 
dit met je familie, 
vrienden en col-
lega’s te bespre-
ken. Bij deze 
nieuwsbrief zitten 
ook kleine verkie-
zingskaartjes. 
Hierop is nog 
ruimte voor een 
persoonlijke 
boodschap.  
 
Onze campagne-
leus voor de 
komende vier jaar 
is dan ook:  
 

zichtbare plaats 
op te hangen. 
Natuurlijk kun-
nen er meer 
ontvangen wor-
den. Een belletje 
(0616738533) is 
voldoende.  
Er zijn namelijk 
keuzes te maken 
op 19 maart. Wat 
we wel en wat we 
niet willen be-
reiken de komen-
de vier jaar is 
duidelijk ver-
woord. Ook hoe 
te betalen. Onze 
standpunten zijn 
helder: het gaat 
uiteindelijk om de 
belangen van de 
inwoners van  
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Keuzes maken 
In de gemeenteraad van januari is er besloten 
om een aantal plannen uit te werken voor een 
nieuw stadhuis. Eén van de plannen is een 
nieuw stadhuis voor € 23,4 miljoen. Blijkbaar 
is het college bereid om dit uit te geven. 
Anders werk je hiervoor geen plan uit. 
Hieronder het overzicht dat in de 
gemeenteraad besproken is. Op één partij na 
hebben alle partijen ermee ingestemd om de 
verschillende plannen uit te werken. 
Ook de andere plannen die zijn uitgewerkt 
vinden wij niet passen in deze tijd. Van de 
overheid wordt soberheid verwacht en geen 
prestige-projecten voor eigen eer en glorie. 
Om voor de komende 10 jaar het huidige 
gebouw aan de minimum eisen te laten 
voldoen is een investering van € 5,- miljoen 
nodig. De miljoenen investeringen van de 

afgelopen 5 jaar voor de “bestuursverdieping” 
van het college en directie, de mooie 
ontvangsthal en de zonnepanelen kunnen 
worden terugverdiend. Met de € 23,4 miljoen 
kunnen nuttiger en dringender zaken opgepakt 
worden voor de Inwoners. Het realiseren van 
een florerende gemeente en binnenstad. 
Bijvoorbeeld op het gebied van de 
kaasambachten. Denk hierbij ook aan de 
metaalambachten. Zo kunnen we de 
werkgelegenheid voor de lange termijn 
verzekeren in Woerden. Levensvatbare wijken 
en dorpen zijn van essentieel belang voor een 
goede leefomgeving. Wij zetten in op behoud 
van de basisvoorzieningen zoals 
gezondheidszorg, onderwijs, bibliotheek en 
zwembaden. Zie hieronder onze plannen als 
alternatief voor 23,4 miljoen voor een stadhuis. 

De gemeente kondigde onlangs (niet geheel uit vrije wil) teruggave van een deel van de 
afvalstoffenheffing aan. Maar... tegelijkertijd krijgen we nu te horen dat het ophalen van grof vuil 
€25 per keer moet gaan kosten. Dit onder de noemer 'voorrijkosten'. Ook het brengen van grof vuil 
gaat boven de 12x per jaar geld kosten. 
Echter, in de huidige afvalstoffenheffing zit al een bedrag voor het ophalen van grofvuil. Ook vallen 
daaronder al de kosten van de scheiding van afval. Dus wanneer zij per 1 maart een rondje 
'voorrijden' doet en elke inwoner € 25 per keer betaalt, betekent dat extra afvalstoffenheffing. 
Kassa! Wat de inwoner aan teruggave in zijn vestzakje krijgt, wordt verdubbeld uit zijn broekzak 
geplukt. 
De gemeente zegt ook dat het niet meer dan 1,5 m³ mag zijn. Dat stelt weinig voor wanneer je in of 
rond je huis een wat grotere klus hebt. Vervolgens is voorspelbaar dat dit, net zoals vroeger, weer 
uitlokt om illegaal afval te dumpen. Wat gaat dat de gemeente kosten, naast de milieuvervuiling? 
Eén en ander moet geregeld en gecontroleerd worden middels een te verstrekken "afvalpas". Weer 
een pasjessysteem erbij met alle kosten en rompslomp van dien. 
Is dat nodig? Zitten we daar op te wachten? Of gaat het erom dat we achteraf toch nog onze 
portemonnee moeten trekken voor de verbouwing van het afvalbrengstation? 

Meer zwerfafval en weer extra lastenverhoging 

 


