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

VAN DE VOORZITTER, 
 
Het rommelt nogal zou je kunnen zeggen. In de verte lijkt er een zware onweerstorm op komst. Of en hoe die 
gaat uitbarsten is nog even afwachten. Waar het om gaat? Een kleine opsomming. Het hondenbeleid en de 
uitvoering ervan is onderzocht door een extern bureau. De conclusie is dat alles en dan ook alles verkeerd is 
gegaan en gedaan. De reactie van de coalitiepartijen: een goed rapport om van te leren… 
De samenvoeging van de ambtelijke organisaties van Oudewater en Woerden kraakt al binnen een jaar. Er 
zijn signalen dat men in Oudewater ontevreden is. De afgesproken evaluatie is naar voren gehaald. Even ter 
herinnering dat het de gemeente Woerden 1 miljoen euro heeft gekost en vooraf duidelijk was dat dit nooit 
terugverdiend zou worden. Gaat een ontvlechting ons ook weer geld kosten?  
Naar aanleiding van het vertrek van wethouder Duidam is er een groot onderzoek opgestart. Onder andere 
naar hoe het met de integriteit van gezagsdragers, ambtenaren en politieke partijen gesteld is. De uitkomsten 
laten op zich wachten. Reden: het is meer werk dan gedacht. 
Zijn dit nou incidenten? Of is er meer aan de hand? 
 

Jan-Hubert van Rensen 

23e jaargang 
April 2016 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

 

Veel besproken op goed bezochte ALV 
De Algemene Ledenvergadering van 23 maart is 
goed bezocht. Het aantal actieve leden neemt toe, 
financieel zijn we gezond en samen met de 
inwoners realiseren we het nodige. Het programma 
van de ALV bestond uit 4 onderdelen: (1) een 
rondleiding door Dezibel, (2) het formele deel van 
de ALV, (3) een presentatie van Woerden 
Marketing en (4) de actuele lokale thema’s die 
spelen in de gemeente Woerden. 

Jeanet de Mari neemt de 
felicitaties van de voorzitter 

in ontvangst. 
 

Rondleiding Dezibel 
De beheerder van Dezibel, een multi-functioneel 
gebouw in Harmelen, gaf ons een rondleiding. Het 
gebouw is recentelijk overgedragen aan een 
stichting die het vrijwillig beheert. Het biedt 
onderdak aan onder andere de dartvereniging, 
jongerensoos, carnavalsvereniging en de 
toneelvereniging. Het gebouw is recentelijk 
opgeknapt en uitgebreid. De ruimtes zijn ook te 
huur voor anderen. Hierin zit een stijgende lijn. Een 
duidelijk voorbeeld dat zaken die door inwoners 
zelf uitgevoerd worden vaak beter en goedkoper 
gaan. 
 
De ALV 
In het formele deel zijn de jaarrekening 2015 en de 
begroting 2016 goedgekeurd. De voordracht van 
Jeanet de Mari als penningmeester is unaniem door 
alle aanwezige leden overgenomen. Zo ook de 
voordracht van Jan van Leeuwen om als lid van de 
commissie Leden & Organisatie de leden-
administratie te beheren. 
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Kitty Kusters van Woerden Marketing heeft een presentatie gegeven over 
haar organisatie. Woerden Marketing is de marketing en promotie 
organisatie voor Woerden. Een van de belangrijkste taken is het proactief 
ontwikkelen en uitvoeren van marketingstrategieën die het merk Woerden 
versterken bij huidige en potentiële bewoners, bezoekers, en bedrijven. Ze 
ontwikkelen promotiemateriaal in verschillende talen, zijn aanwezig op 
beurzen, zijn actief op social media (onder andere door middel van video’s 
op internet (Vlogs) en benaderen actief touroperators die reizen aanbieden 
naar onder andere Woerden. 

Actuele thema’s 
Hendrie van Assem heeft de actuele thema’s toegelicht en met de leden standpunten uitgewisseld: 
• Transparante communicatie met de inwoners is een thema dat breed opgepakt wordt. Het is verpakt 

door het college in de leus: Woerden zegt ja, tenzij. Een goede zaak. Inwonersbelangen wil dat het de 
normaalste zaak van de wereld is. Dit is het nog lang niet; 

• Meer zelfbeschikking voor alle kernen. Zaken die dicht bij de inwoners en veelal vanuit de inwoners 
georganiseerd worden kunnen daardoor beter, sneller en vaak goedkoper uitgevoerd worden. Een 
goed voorbeeld is het gebouw Dezibel in Harmelen. Het gebouw is overgedragen aan een stichting 
die door vrijwilligers beheerd wordt.  

• Een bijzondere ontwikkeling is de verschuiving van de belangrijkste winkeldag naar de zondag. Het 
is onbegrijpelijk dat er in Woerden winkels zijn die omzetschade lijden door een coalitieakkoord dat 
dit onderwerp tot een taboe heeft gemaakt. Samen met de winkeliers zetten wij ons in om winkeliers 
de vrije keuze te geven wanneer zij open willen zijn.  

Woerden Marketing 

 
Rondleidingen 

 

• Realiseren van alle rand- en rondwegen is en blijft één 
van onze speerpunten. Al meer dan 20 jaar geleden zijn 
er plannen ontwikkeld om de ontsluiting in heel 
gemeente Woerden te verbeteren. Het is dan ook niet 
geloofwaardig dat onderdelen daarvan geschrapt zijn. 
Veel geld, meer dan € 4,- miljoen wordt er nu uitgegeven 
aan “lap-middelen” in Woerden-west. Terwijl de 
structurele oplossingen zoals de westelijke randweg en 
Rietveldbrug geschrapt zijn; 

• Veiligheid is onze zorg. Wij willen de veiligheid in buurten en wijken weer op orde krijgen. De 
politie heeft zich hier de afgelopen jaren uit teruggetrokken. De politie concentreert zich op 
meldingen rijden, criminaliteitsbestrijding en opsporing. Er is dus een gat ontstaan in de handhaving 
van de openbare orde. In gewoon Nederlands: de wijkagent is verdwenen, de ogen en oren zijn 
verdwenen. Met alle negatieve gevolgen van dien: jongeren kunnen ongemerkt criminaliseren, 
aangifte doen we niet meer en het veiligheidsgevoel is verslechterd; 

• Over statushouders en vluchtelingenopvang is uitvoerig gedebatteerd. Mede naar aanleiding van de 
berichten van de burgemeester die 400 statushouders wil huisvesten en nog eens extra voor 400 
vluchtelingen opvang wil realiseren. Vele facetten ervan zijn besproken. Er is een verschil tussen 
statushouders en vluchtelingen. Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben 
gekregen. Deze worden evenredig over alle gemeenten verspreid. Dit is landelijk in de Tweede 
Kamer besloten. Hier hebben we geen zeggenschap over vanuit Woerden. En dit doen we al jaren, 
alleen zijn de aantallen jaren lager geweest. Vluchtelingen zijn in Nederland gekomen en hebben een 
aanvraag voor verblijfsvergunning lopen. Totdat er een besluit genomen is over de aanvraag 
verblijven zij in opvangcentra. In de ALV is besproken dat de voorgestelde aantallen een te grote 
opgave zijn voor de gemeente Woerden. Deze omvang grijpt in op alle facetten van de lokale 
samenleving, zoals huisvesting, onderwijs, zorg, werk en inkomen, veiligheidsgevoel en 
bestemmingsplannen. Er worden grote vraagtekens gezet bij de totale taakstelling voor de provincie 
Utrecht van 2.500 vluchtelingen en de 400 die Woerden daarvan zou willen huisvesten. Dit zijn 
scheve verhoudingen. Het standpunt van Inwonersbelangen is: 
(1) De statushouders (400, inclusief eventuele gezinshereniging) zijn een gegeven en hiervoor zetten 

we ons zo goed mogelijk in; 
(2) Meer doen, in de vorm van een vluchtelingenopvanglocatie voor 400 personen, is te veel voor 

Woerden; 
(3) Er mogen geen nadelige gevolgen ontstaan voor de inwoners van Woerden. 

 

 


