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

VAN DE VOORZITTER, 
 
Lijst 3 was het en is het gebleven. Een zeer goede uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 
maart. We gaan de komende 4 jaar met 4 zetels aan de slag. Het was een zege voor de lokale politiek in 
Woerden. De lokalen bezetten nu 9 zetels in de raad. Ook de opkomst was goed in Woerden. Bijna 62% liet 
zijn of haar stem horen. De komende tijd staat in het teken van de coalitievorming. Bij deelname aan een 
coalitie door Inwonersbelangen leggen wij dit eerst aan de leden voor. Meer hierover in deze nieuwsbrief. 
Een ander actueel item is dat het plaatsen van windmolens bij woonwijken weer (!) actueel is geworden. Hier 
lees je ook meer over in deze nieuwsbrief.  
 

Jan-Hubert van Rensen 

21e jaargang 
Maart 2014 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

De eerste groepsfoto van de nieuwe fractie (foto geschoten in de vroege uurtjes): 
Johan Arentshorst, Jan-Hubert van Rensen, Theo Peters en Hendrie van Assem. 

Kees Weerelts (niet op de foto) wordt fractie-assisent en  
maakt zo deel uit van de fractie.  

 

 

Dank voor ieders inzet! 
Veel leden hebben zich ingespannen de afgelopen weken. Allemaal om een goed resultaat te boeken 
voor Inwonersbelangen op 19 maart. Leden hebben flyers verspreid. Leden hebben de posters 
verspreid, opgehangen en geplakt. Leden hebben meegedaan aan de campagnes op straat. Debatten 
bijgewoond. Hun stem laten horen bij het biljarten, sportclub en bij familie, vrienden en collega's. Alle 
leden die zich op welke manier dan ook ingezet hebben: HARTELIJK DANK! 
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Vervolgstappen 
Op dit moment zijn de onderhandelingen voor 
een nieuw college gaande. Het zijn geen 
eenvoudige onderhandelingen. Er zijn 
minimaal 4 partijen nodig voor een degelijke 
meerderheid. Voor de onderhandelingen 
namens ons is er een onderhandelingsteam 
benoemd. Zij gaan aan de slag om ons 
verkiezingsprogramma maximaal omgezet te 
krijgen in een collegeprogramma voor de 
komende 4 jaar. Ook wel een coalitieakkoord 
genoemd. Deelname van Inwonersbelangen 
wordt eerst voorgelegd aan de leden. Dit zal 
dan in een extra algemene ledenvergadering 
zijn. De termijn voor deze extra vergadering is 
kort en zal binnen een week na het 
coalitieakkoord plaatsvinden. 

De werkgroep heeft het volgende persbericht verspreid.  
 
Terwijl iedereen na al die jaren dacht van 'windmolendreiging'  
verlost te zijn, begint de provincie Utrecht met het onlangs  
verschenen rapport 'Energieland-schappen' weer opnieuw. 
De werkgroep 'Geen Windmolens bij Woonwijken' heeft zich  
nooit tegen windmolens op zich uitgesproken, maar wel steeds  
verweer ingediend tegen plaatsing in de nabijheid van woonomgevingen. Vanuit dat oogpunt is zij 
al jaren genoodzaakt zich tegen dergelijke locaties voor windturbines te richten. Er zijn daardoor al 
heel wat door de Provincie beoogde locaties vervallen. De toenmalige minister Kramer heeft 
indertijd Woerden-West geschrapt. 
Nu het opnieuw door de Provincie Utrecht aan de orde wordt gesteld, ziet de werkroep zich helaas 
gedwongen voor de zoveelste maal in beweging te komen. In de pers wordt er zelfs gesproken over 
'Supermolens' langs de A12' tussen Woerden en De Meern!  
Triest is dat er niet wordt gekeken naar wat er in het verleden allemaal heeft plaatsgevonden en is 
besloten. Er wordt ook aan voorbij gegaan dat al eerder is geconstateerd dat er bij gemeentebestuur 
en inwoners geen draagvlak bestaat. 
Heel binnenkort komt de werkgroep bij elkaar om zich op activiteiten te beraden. Omdat het nu ook 
de oostkant van Woerden en De Meern betreft, roept zij inwoners die daar wonen op om hun 
woonomgeving in de werkgroep te komen vertegenwoordigen. 
 
Nadere informatie namens de werkgroep: Jan Bakker, 348-44.2016, bakker1624@casema.nl 

Geen Windmolens bij Woonwijken 

De verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 is als volgt: 
 
CDA   7 Progressief Woerden 4 Christen Unie  2  
D66   5 Lijst van der Does 3  SW   2 
Inwonersbelangen 4 VVD   3 SGP   1 
In totaal zijn er 31 zetels in de gemeenteraad. 
 

De verkiezingsuitslag 

 

Vacature voor voorzitter van bestuur 
Gezocht: een bestuursvoorzitter die met 
kracht de lokale partij van Woerden 
inhoud geeft. Nu is de fase aangebroken 
om de bemensing van de vitale politieke 
vereniging te voltooien. Zoals driemaal 
per jaar de ledenraadpleging over de 
politieke standpunten te organiseren. En 
met succes leden te werven die hun 
inbreng gerealiseerd zien in de lokale 
politiek. Wie pakt de uitdaging aan om 
met het bestuursteam voor de komende 
10 jaar Inwonersbelangen de lokale 
partij van Woerden te laten zijn?  


