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Voor de inwoners
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Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
De afgelopen maanden zijn er weer inwoners lid geworden bij Inwonersbelangen. En in de komende algemene
ledenvergadering kunnen we nieuwe bestuursleden benoemen. Wat en hoe we opereren spreekt inwoners aan.
Ondertussen hebben we te maken met de coalitie van alle kleine partijen in Woerden. Het krijgt steeds meer
het gezicht van de puinhopen van een paarse coalitie in Woerden. Een wethouder stapt op omdat hij de
zondagsrust niet goed handhaafde. Een van de eerste daden van zijn opvolger is mensen op zondag aan het
werk zetten om versneld de Rijnstraat op te knappen. De hondenuitlaat-velden zijn tot stand gekomen bij
mensen aan de achtertuin zonder dat zij van iets wisten. Om onduidelijke redenen heeft het 3 maanden
geduurd voordat de randweg in Harmelen eind maart volledig gebruikt kon worden. Laten jeugdzorg en
Ferm Werk (de sociale dienst) reeds een tekort zien van ruim anderhalf miljoen en lopen de schulden op tot
boven de €100,- miljoen. En tot slot een meerderheid in de raad die het college cart blanche geeft om naar
eigen inzichten veel geld uit te kunnen geven aan zak-palen in het centrum van Woerden. Iets waar de
ondernemers/winkeliers, waarvoor het gedaan wordt, op tegen zijn.
Jan-Hubert van Rensen

D
Hondenuitlaat-velden
Begin 2013 heeft de gemeenteraad gevraagd om een
nieuw hondenbeleidsplan. Het college is hiermee
aan de slag gegaan. Het resultaat is dat het beleid
per 1 januari 2015 van start is gegaan. Voortvarend
zijn er hekken geplaatst op lokaties waar hondenuitlaatvelden moesten komen. Bij het plaatsen van
de hekken komen inwoners erachter dat deze pal
langs hun achtertuinen komen. Voormalige

speeltuinen verdwijnen en de toegangen van
achtertuinen worden geblokkeerd door hekken.
Maar oude beloftes werden gebroken. Zo is
bijvoorbeeld Avontuur Natuur in Harmelen een
uitlaatveld geworden. Bij de opening nog geen vijf
jaar geleden beloofde de toenmalige wethouder nog
dat het nooit een hondenuitlaat-veld zou worden.
Het regent klachten bij de gemeente over de
uitvoering. Maar vooral over de communicatie met
de inwoners. Na 2 maanden komt dan het
verlossende woord van het college. Zo had het niet
mogen gebeuren. In onze ogen vreemd. Er is door
de coalitiepartijen een extra wethouder aangesteld
voor de verbetering van de communicatie met de
inwoners.
Onaangekondigd zijn de hekken
geplaatst. Voormalig speelveld is
hondenuitlaat-veld
geworden.
De
achtertuinen van de woningen zijn niet
meer toegankelijk door de geplaatste
hekken direct aan de tuinen.
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Krant van Woerden
Kranten en huis-aan-huisbladen staan er
financieel slecht voor. De advertentieomzetten dalen gestaag. Hierdoor komt er
minder tot geen ruimte meer voor
onafhankelijke artikelen. In de huis-aanhuisbladen zijn de artikelen veelal kort. Vaak
zijn het ingezonden persberichten van
bijvoorbeeld politieke partijen die direct
zonder journalistieke controle geplaatst
worden.
Een andere tendens is dat gemeenten alleen
nog maar een positief beeld naar buiten over
zichtzelf brengen. De nieuwsverspreiding
vanuit een gemeente is een vak waar
persvoorlichters de dienst uitmaken. Zo is er
in Almere de verhouding van 5
persvoorlichters op 1 journalist ontstaan. Het
persmoment iedere dinsdagochtend in het
gemeentehuis van Woerden wordt de “goed

nieuws show” genoemd. Er gaat niets mis bij
gemeente Woerden en vragen hierover worden niet
beantwoord,
geven
journalisten
aan.
Geen
onafhankelijke journalisten is een gevaar voor de
lokale democratie.
Inwoners informeren over hoe politieke partijen
besluiten hebben genomen gebeurt nog maar
nauwelijks. Voor artikelen met diepgang, achtergrond
en historie is nog maar weinig ruimte. Reden voor ons
om een krant uit te brengen die dit wel biedt. Op 13
maart is door heel Woerden de eerste editie van de
Krant van Woerden verspreid. We hebben hier veel
positieve reacties op ontvangen. In april bepalen we of
we hier een structurele uitgave van gaan maken.
Bijdragen, meedenken en meedoen is zeer welkom.
A

Foto Anno Visser, de eerste lezers
van de Krant van Woerden

Algemene Ledenvergadering 2015
De algemene ledenvergadering is op woensdag 22 april om 19.45 uur.
De locatie is Huize Zandwijk, Rembrandtlaan 2.

Openbare lezing over Cor van Bemmel drager van de Militaire Willemsorde
In het tweede gedeelte krijgen we een lezing over Cor van Bemmel. De oorlogsheld uit de
Tweede wereld Oorlog waarvoor op 4 mei een gedenkteken wordt onhuld in Harmelen
De lezing wordt vezorgd door Mieke Schilder.
Afval scheiden naar 75% in 2020
Afgelopen raadsvergadering is het ophalen van huisvuil aan de orde geweest. De aanleiding is dat het
Rijk bepaald heeft dat 75% van het afval in 2020 gescheiden ingezameld wordt. In de gemeente Woerden
is dat op dit moment 56%. Ook de verwerkingskosten nemen toe. Met meer gescheiden afval inzamelen
kan ook een verhoging van de afvalstoffenheffing voorkomen worden. Inwoners hebben bij ons drie
zaken meegegeven: (1) duurzaamheid is belangrijk, (2) het afval moet met genoeg frequentie opgehaald
worden en (3) de heffingen moeten niet omhoog gaan. Wat Inwonersbelangen betreft moet eerst de winst
gehaald worden daar waar het mogelijk is. Bijvoorbeeld ondergrondse containers op centrale plekken
zoals bij hoogbouw. Hier wordt nog veel huisvuil ongesorteerd gestort. De komende anderhalf jaar kan
hier veel winst gerealiseerd worden. Het is dan eind 2016. Er is dan nog 4 jaar de tijd om andere
maatregelen en keuzes voor te leggen aan de inwoners. Hiermee kan op tijd de doelstelling van het Rijk
gerealiseerd worden.
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