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In memoriam Jan Bakker 
Schiedam 6 februari 1937  – Harmelen 16 februari 2017 
 
Op 22 februari hebben we afscheid genomen van Jan Bakker; een markant persoon, die trots was op 
zijn mooie dorp Harmelen. Mede door zijn vrouw Toos, werd hij de drijvende kracht achter de vele 
burgeracties die er in Harmelen gevoerd zijn. Zo raakte hij betrokken bij toen nog Lijst 4 nu 
Inwonersbelangen. 
 
Vele jaren was hij voorzitter en de stuwende kracht, 
communicatie adviseur, strateeg. Zijn lijfspreuk was “Niet het 
vergroten van macht maar het verkleinen van de 
onmacht”. Jan heeft vanuit die betrokkenheid vele acties 
opgezet. 
Een paar voorbeelden: 

• de gele spandoeken die bij de ondernemers 
opgehangen werden om Harmelen zelfstandig te 
houden, 

• de strijd tegen de komst van 120 hectare 
glastuinbouw naar Harmelen, 

• de tolportalen die zouden moeten komen tussen 
Woerden en Harmelen om rekeningrijden mogelijk te 
maken, 

• de strijd tegen de komst van 8 windmolens, ieder 
hoger dan de Dom in Utrecht, langs de A12 te 
plaatsen. 
 

Jan was altijd bezig om tegen die besluiten waar onder de 
inwoners geen draagvlak voor was in actie te komen en/of 
daar waar bewoners onrecht werd aangedaan in de pen te klimmen. Op basis van een stevige 
inhoudelijke onderbouwing ging hij dan de strijd aan. Als het moest tot aan de raad van state. 
 
Veel bereikt door acties 
Vele acties zijn mede door zijn inbreng tot een positief einde gebracht. Daar was hij trots op.  Maar 
Jan was er ook voor mensen die tegen de onbegrijpelijke taal van de overheid opliepen. Jan hielp deze 
mensen met het schijven van heldere en begrijpelijke brieven. Veel tijd heeft hij besteed om ervoor te 
zorgen dat ondeugdelijke OZB aanslagen aangepakt werden. En ja hij organiseerde een onderzoek 
huis aan huis over wat inwoners belangrijk vonden in hun gemeente omdat de gemeente zelf geen 
kerntakendiscussie wilde houden. Jan was geen man van uiterlijk vertoon; hij was eerlijk, oprecht en 
integer. Jan schreef zelf: 
 
 “Zolang je nog in de herinnering van mensen bent, ben je nog niet echt dood. Dus zo   
   gemakkelijk kom je niet van me af. Mensen ik ga nu maar”. 
 
Hij was onze erevoorzitter en ook wij zijn nog niet van hem af. 

	

	
	
Inwonersbelangen 
 
Voor de inwoners  
van de kernen 
Harmelen, 
Kamerik, Woerden 
en Zegveld. 
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Bestuursakkoord 
Wij hebben samen met alle partijen het bestuursakkoord getekend in februari. Hiermee hebben alle partijen 
afspraken gemaakt hoe de gemeentepolitiek tot aan de verkiezingen van maart 2018 de rit gaat uitzingen. Even 
terug in de tijd. In december raakte de huidige coalitie haar 
meerderheid kwijt. De SGP/CU verliet de coalitie omdat de 
andere coalitiepartijen eindelijk meegingen met de opstelling 
van winkels op zondag. Dit betekende ook het vertrek van de 
vierde wethouder in 2,5 jaar tijd. Om te voorkomen dat er nog 
eens 4 wethouders zouden opstappen en de gemeenschap met 
extra kosten (wachtgeld) zou worden opgezadelt, hebben wij 
het bestuursakkoord mede ondertekend.  
 
De belangrijkste punten voor ons zijn: 

- Er is geen coalitie meer 
- Geen nieuw beleid meer tot aan de verkiezingen 
- Een sobere begroting voor 2018 
- Er komt een reserve voor wegen en andere infrastructuur. Als uit onderzoek blijkt dat de westelijke 

randweg noodzakelijk is, wordt deze als eerste gerealiseerd vanuit deze reserve. 
 
De behaalde punten zijn een mooi gegeven voor de nieuwe coalitie die na de verkiezingen van 2018 aan het 
Woerdense roer komt. Met een sobere begroting voor 2018 heeft een nieuwe coalitie veel ruimte om haar 
verkiezingsprogramma te realiseren. 

 
 

Hendrie van Assem tekent het 
bestuursakkoord namens Inwonersbelangen 

Woensdag 19 april is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
Hoofdthema: gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 

Locatie: Plein 7, Kerkplein 7 te Woerden. Aanvang 19.45 uur 

Lokatie-onderzoek sociale woningbouw 
In de gemeenteraad is besloten tot een lokatie-
onderzoek om te komen tot versnelling van de 
sociale woningbouw. Het college had 9 locaties 
geselecteerd die ze nader wil onderzoeken om 
180 sociale huurwoningen in 2017 te realiseren. 
Wij hebben ingestemd met het onderzoek. 
Waarbij wij aangegeven hebben dat een aantal 
van deze locaties niet haalbaar zijn.  
 

Voorbereiding begroting Fermwerk 2018 
In de gemeenteraad hebben we de voor-
bereidingen voor de begroting van Fermwerk 
besproken. De meerderheid en ook wij vonden de 
voorbereidingen niet concreet. Zo zijn de 
verwachtingen dat de bijstandsgerechtigden met 
40% omhoog gaan in gemeente Woerden. 
Grootste oorzaak voor de stijging is de toename 
van de statushouders. In de voorbereidingen 
waren geen concrete plannen opgenomen om iets 
te doen aan deze grote stijging. Daarom hebben 
wij een motie mede ingediend om te komen met 
een concreet plan om de stijging van de bijstand 
te doen keren. Ook voor andere zaken willen 
concrete plannen zien. 
 

Lia Arentshorst fractie-assistent 
Lia Arentshorst wordt fractie-assistent van 
Inwonersbelangen. Vanuit haar ervaring en 
deskundigheid in het sociaal domein zal zij op dit 
terrein actief zijn. De benoeming is mede 
ingegeven om haar man te ondersteunen. Johan 
Arentshorst is na zijn operatie aan zijn keel niet 
goed meer in staat om te spreken in het openbaar. 
Lia en Johan trekken in diverse gremia nu al 
geruime tijd samen op. Lia Arentshorst volgt 
Elibert van Deutekom op. Hij heeft zich met een 
kritische en deskundige blik ingezet. 
Inwonersbelangen dankt hem hiervoor en is 
verheugd dat hij binnen de vereniging actief blijft. 
 

 
Lia Arentshorst 

Contributie 2017 
De automatische incasso’s worden in de 2e week van april geïnd. 

Zij die geen automatische incasso hebben worden gevraagd het over te maken op NL12INGB0007236586 
t.n.v. Inwonersbelangen. €20,- voor leden en €10,- voor 65+ leden 


