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Voor leden, donateurs en belangstellenden

VAN DE VOORZITTER,
U leest het goed. Hierboven staat de 25e jaargang. Op 23 december dit jaar viert Inwonersbelangen dat de partij 25 jaar bestaat. De
rijke historie is terug te lezen in alle nieuwsbrieven die op onze website staan. Ooit als nieuwkomer in de raad van Harmelen als
grootste partij begonnen en de coalitie gevormd. En natuurlijk ook een aantal stormen doorstaan. Inwonersbelangen is een volwassen partij met een schat aan ervaring.
Een blik vooruit leert dat over 10 weken de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Op 21 maart kunt u uw stem laten horen. Op de laatste
algemene ledenvergadering hebben wij de kandidatenlijst vastgesteld. En natuurlijk het verkiezingsprogramma. Hierin allemaal
punten die door onze inwoners aangedragen zijn. Punten waarmee we aan de slag gaan, net zoals in de afgelopen periode. Zo is de zondagsopening gerealiseerd en zijn de eerste stappen gezet met het weer handhaven van de openbare orde. Een taak die onze Nationale
Politie niet meer doet. Trots ben ik op de mensen die op de lijst staan en het verkiezingsprogramma. Ik heb vertrouwen in een goede
verkiezingsuitslag.
Frans van Helden

Egbert Egberts geïnstalleerd als fractie-assistent
In de raadsvergadering van 20 december is Egbert
Egberts geïnstalleerd als fractie-assistent. Hij is vanwege zijn journalistieke achtergrond en betrokkenheid bij
onder meer sport in Woerden vrij goed bekend met wat
er in de gemeente speelt. Met de start om voor Inwonersbelangen politiek actief te zijn zet hij deze bezigheden
opzij. Egbert Egberts staat ook op de kandidatenlijst van
Inwonersbelangen voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 21 maart 2018.

Egbert samen met de burgemeester op
de foto na de installatie

Hendrie van Assem lijsttrekker
De huidige fractievoorzitter Hendrie van Assem is de
lijsttrekker van Inwonersbelangen. Op de posities 2 en 3
staan de huidige raadsleden Jan-Hubert van Rensen en
Theo Peters. Daarmee hebben de leden aangegeven zeer
tevreden te zijn met de inzet van Van Rensen en Peters,

die beide debuteerden in de fractie na de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Eerste nieuwkomer is Ebert
Egberts, op
plek 4. Met stip op 5 staat Lia
Arentshorst van Rootzelaar, huidig fractieassistente, die
haar man Johan, die de raad na de verkiezingen zal verlaten, hoopt op te volgen. Lia is zeer betrokken bij wat er in
Woerden speelt en is al geruime tijd actief voor
Inwonersbelangen.
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Speerpunten verkiezingen 2018
Net zoals de afgelopen periode gaan wij ons inzetten om
diverse zaken te bereiken. Onze leus daarbij is:
Wij stappen in een coalitie die:
√ Begint met het herstel van de zorg in Woerden.
Na het verlies van het ziekenhuis, spoedeisende hulp
en huisartsenpost willen we als eerste bereikbare huisartsenzorg na 17 uur en in weekend herstellen.
√ Woningen voor jong en oud realiseert.
Door te bouwen op grond die in het bezit van de gemeente
blijft kunnen er betaalbare woningen gebouwd
worden. Ook in de prijsklasse boven de €710,(sociale huur), waarmee doorstroming op gang komt.
√ De doorstroming van het verkeer echt aanpakt.
Denk hierbij aan de aanleg van een brug over de
Rietveld, de westelijke randweg of een ongelijkvloerse kruising op de Steinhagenseweg en doortrekken paralelbanen langs de snelweg.
√ De openbare orde weer gaat handhaven.
Zolang de wijkagent van de Nationale Politie de openbare orde niet meer mag handhaven zal de gemeente
eigen wijk-Boa’s inzetten in alle wijken en dorpen.
√ De participatie in de samenleving bevordert.
Het gaat om meer ontmoetingsplaatsen in nieuwe dorpshuizen en wijkcentra. En om meer ondersteuning voor
vrijwilligers.
√ De openbare ruimte netjes en op orde houdt.
Werken vanuit wijkteams die benaderbaar zijn voor de
inwoners. Wijkteams die trots zijn op hoe hun wijk
erbij ligt.

De laatste reacties van de leden worden op dit moment
verwerkt. Deze maand verschijnt het volledige programma en zal op onze website gepubliceerd worden.

Contributie 2018
De automatische incasso’s worden in
de 1e week van maart 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.

Uit de raad
Helaas is weer een wethouder opgestapt. De vijfde in ruim 3 jaar tijd. Wethouder Stolk vond het teveel over procedures gaan in de raad. Wij herkennen
dit totaal niet. Helaas nam ze niet de moeite om hier
over in debat te gaan. Hoewel ze tot eind 2017 in dienst
bleef om zaken over te dragen wilde ze politiek geen verantwoording meer afleggen aan de gemeenteraad.

Ook het verminderen van de inhuur op een aantal projecten kon op een meerderheid rekenen. Het gaat om
projecten waar externen ingehuurd worden die louter
onderzoek doen en daar dan een rapport over schrijven.
En er wordt eindelijk gekeken naar wat de landelijke
coalitie gaat doen op het gebied van duurzaamheid en
wat dat betekent voor Woerden. Waar zit de overlap en
kunnen we geld besparen.

Begroting 2018
Het college had een begroting aan de raad voorgelegd met
een tekort van €5,5 miljoen. Wij hebben hier het één en
ander aan kunnen wijzigen, maar niet genoeg naar onze
zin. Helaas was er geen meerderheid te vinden om een
begroting zonder tekort voor elkaar te krijgen.

Bestemmingsplan Oudeland
In december is het bestemmingsplan Oudeland door
de meerderheid van de raad goedgekeurd. Er komt een
appartementencomplex van vier verdiepingen. De omwonenden hadden gevraagd om een verdieping minder.
Wij hebben hiervoor gepleit maar ons voorstel haalde het niet. De argumentatie van de meerderheid van
de raad was dat er nu maar eens vaart gemaakt moest
worden. Dat hiermee de direct omwonenden zich niet
serieus genomen voelen en door zullen gaan tot aan de
Raad van State werd als non-argument weggewuifd. Wij
verwachten dat het nu nog jaren gaat duren voordat de
bouw zal starten.

Een aantal zaken hebben we voor elkaar gekregen. Onder
andere de extra inzet van Wijk-boa’s. Zolang de Nationale Politie de openbare orde niet meer handhaaft zullen
we dit als gemeente zelf moeten doen. We kunnen dit zelf
met Boa’s die vergaande bevoegdheden krijgen. In 2018
wordt er met een aantal wijk-Boa’s gestart.
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