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Voor leden, donateurs en belangstellenden  

VAN DE VOORZITTER, 
 
Voor u ligt de herfsteditie van onze nieuwsbrief. Tijdens de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met 
de samenstelling van onze lijst met mensen voor de verkiezingen van de gemeenteraadsleden 2018. Deze lijst 
is samengesteld door de kiescommissie en zal ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd tijdens de ALV 
(Algemene Leden Vergadering) op 22 november. 
  
De lijst bevat uitstekende kandidaten, kandidaten waarmee we de verkiezingen met vertrouwen tegemoet 
kunnen zien! Echter, we zullen er ook voor moeten zorgen dat we als Inwonersbelangen op straat, op 
Facebook en bij belangrijke evenementen zichtbaar aanwezig zijn. Zelf zal ik hieraan mijn steentje bijdragen 
door op 9 december a.s. aanwezig te zijn bij de politieke discussiebijeenkomst voor bestuursvoorzitters, 
georganiseerd door Onafhankelijk Politiek Café RPL-RuitenTroef. 
  
Ik wens jullie veel leesplezier en hopelijk zie ik jullie in grote getale tijdens onze ALV. 
 
Frans van Helden 

Verkiezingen 21 maart 2018 
Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de 
gemeenteraad. In de laatste algemene 
ledenvergadering hebben we stil gestaan bij de 
belangrijkste thema’s die spelen in de gemeente 
Woerden.  
 
Handhaven openbare orde en veiligheid 
De oren en ogen van de wijkagent zijn verdwenen. 
De reorganisatie van de nationale politie heeft hen 
tot buurtregisseur gemaakt. Zij moeten partijen aan 
elkaar koppelen, vergaderen en administratie doen. 
Wij willen de wijkagent terug die door de wijk 
loopt, zijn wijk kent en optreedt. Helaas gaat de 
gemeenteraad niet over de inzet van de wijkagent. 

Zolang de wijkagent dit niet doet, willen wij dat 
dit wordt gedaan door wijk Boa's en eventueel 
meer ogen krijgen door cameratoezicht. Boa’s zijn 
buitengewone opsporingsambtenaren, die 
vergaande bevoegdheden kunnen krijgen om de 
openbare orde te handhaven. 
 
Behoud van de zorg in Woerden en omgeving 
De zorg in en rondom Woerden wordt stapje voor 
stapje afgebroken. Hofpoort ziekenhuis uitgekleed, 
spoedeisende hulp is verdwenen, huisartsenpost 
verdwijnt per 1 januari 2018, nacht- en weekend 
apotheek is er niet meer. Wij willen dat de afbraak 
stopt. Er zijn 18.000 handtekeningen gezet met de 
laatste petitie. Met deze handtekeningen gaan we 
aan de slag om als eerste de huisartsenzorg buiten 
kantooruren bereikbaar te houden in en rondom 
Woerden. En daarna stapje voor stapje de zorg 
weer terug te krijgen. Te beginnen met de 
apotheek, spoedeisende hulp, etc. 
 
Betaalbaar wonen 
De doorstroming zit op slot. Eén van de grote 
oorzaken is dat in de vrije huursector geen aanbod 
is. Boven de 700 euro worden geen woningen 
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aangeboden. Reden is dat de grond te duur is. Wij 
willen dat de gemeente hier een actieve rol in gaat 
spelen. Zelf de grond kopen. De gemeente hoeft 
dan alleen de rente te verrekenen aan de huurders 
en kan zo tot een aanbod komen van 
huurwoningen tussen de 700-900 euro. Waarmee 
de doorstroming op gang komt. 
 
Verkeer 
Er zijn veel knelpunten in de gemeente Woerden. 
Deze worden met lapmiddelen aanpakt of 
helemaal niet. Denk aan de Boerendijk en Hoge 
Rijndijk in Woerden, de Steinhagenseweg met 
diverse kruisingen tussen auto's en fietsers of 
Haanwijk in Harmelen. Overal in de gemeente 
verrijzen paaltjes waardoor routes afgesloten 
worden voor het verkeer: Groenendaal, 
Rijnstraat,  's-Gravensloot. Het gekronkel door 
Woerden wordt steeds erger daardoor. Onze 
oplossing: kom met een integrale oplossing en ga 
aan de slag met ontsluitingswegen zoals een brug 
over de Rijn bij Rietveld en de Westelijk 
Randweg. 
 
Openbare ruimte 
We krijgen veel klachten over de openbare ruimte. 
Zo tiert het onkruid welig door de gehele 

gemeente. Wij willen vaste teams voor het 
onderhoud in de openbare ruimte voor de dorpen en 
kernen. De teams zijn aanspreekbaar en trots als 
hun dorp of wijk er pico bello bij ligt. 
  
Dorpshuizen/wijkcentra 
De gemeente moet dichtbij haar inwoners zijn. 
Daarom willen wij dorpshuizen/wijkcentra waarin 
er een gemeenteloket is. Voor je paspoort, rijbewijs, 
vergunningen, etc. Ook om terecht te kunnen voor 
zaken die inwoners opvallen in hun buurt. 
Bijvoorbeeld beschadigingen aan speeltoestellen, 
groenonderhoud of handhavingskwesties. Tevens 
zijn het ontmoetingplaatsen en kunnen er 
bijvoorbeeld cursussen gegeven worden voor 
omgang met websites van de gemeente en andere 
overheden.  
 
Duurzaamheid 
Het is nu afwachten met welke concrete 
maatregelen het nieuwe kabinet komt. Lokaal is het 
zaak om inwoners en ondernemers te helpen met 
vergunningen, informatie wat vergunningsvrij mag 
en werving van bedrijven die met de natuurlijke 
bronnen die we hebben duurzame stroom en 
warmte voor elkaar krijgen in Woerden. 
Warmtepompen met warmte uit de grond? 
Zonnepanelen op daken of in weilanden? 
 

Uit de raad 
Twee onderwerpen die in september in de 
raad besproken zijn. 
 
Verkeer 
Het eerste is dat de verkeersvisie voor de 
gemeente Woerden is vastgesteld. Hierin zijn 
normen vastgelegd over hoeveel tijd een auto 
erover mag doen om de A12 te bereiken. 
Aansluitend is besloten om een nieuw 
onderzoek te doen naar de westelijke 
randweg. Omdat hier €230.000,- voor nodig 
was heeft een deel van onze raadsleden hier 
niet mee ingestemd. 
 
Perikelen bij sportverenigingen 
Wethouder van sport had een eerste 
berekening van de nieuwe tarieven 

voorgelegd aan de sportverenigingen, als  
overgestapt wordt op andere kunstgrasvelden. 
De huidige kunstgrasvelden zijn voorzien van 
rubber korrels. Dit brengt mogelijk 
gezondheidsrisico’s met zich mee. Vandaar dat 
er voor andere kunstgrasvelden gekozen is. De 
sportverenigingen schrokken van de nieuwe 
tarieven. De één na de ander kwam bij ons met 
de mededeling dat ze de vereniging wel konden 
sluiten. Voor ons als raad de vraag waarom de 
wethouder niet eerst met ons overlegd had? 
Unaniem heeft de gemeenteraad besloten dat 
de voorgestelde tariefsverhoging niet doorgaat. 
En na heel lang aandringen begreep de 
wethouder dat ze het niet goed aangepakt had. 
Pas nadat er een motie van afkeuring dreigde 
telde ze haar knopen en bood onhandig haar 
excuses aan. 


