Nieuwsbrief LijstvanderDoes
Woerden, 25 aug.2021
De zomervakantie is voor velen nu een realiteit, zo ook voor de fractieleden van LvdD. Dit geeft ons
extra tijd om u even bij te praten over de gebeurtenissen van de laatste tijd. Onderwerpen die in de
laatste periode in het bijzonder in de belangstelling stonden waren een nieuwe wethouder, zorg,
verkeer en parkeerbeleid, financiën, groen en de energietransitie.
Nieuwe wethouder:
Ad de Regt uit Papekop is in februari 2021 de opvolger van Arthur Bolderdijk geworden. De leden die
aanwezig waren op de ledenavond van 13 juli in de Reehorst hebben al kennis met hem kunnen
maken. We kenden Ad al als projectleider van de verkeersvisie 2030 en ook van de periode direct na
de verkiezingen toen Ad als formateur samen met de nieuwe coalitie een coalitieakkoord met ons
gemaakt heeft. Een coalitieakkoord is een soort van wensenlijst van wat in de komende 4 jaar
gerealiseerd moet worden. Ad heeft al ervaring als wethouder in Oudewater en IJsselstein, en na
enig aandringen en bezinning nam hij de zware taak op zich. Het was Lenie die de naam Ad liet
vallen. Ad is bekend met het Woerdense en woont hemelsbreed op 2 kilometer afstand van onze
mooie gemeente in Papekop. Hij heeft de zware portefeuilles openbare ruimte en financiën van
Arthur overgenomen.
Zorg:
Helaas is door de coronacrisis het contact met de bestuursleden van het Anthonius Ziekenhuis en de
huisartsen minimaal geweest. Deze mensen hadden en hebben door de crisis tot op heden andere
zaken aan hun hoofd, en dat snappen en respecteren wij. Wij vergeten echter niet dat het abnormaal
is dat een grote stad als Woerden geen medische spoedzorg heeft na kantooruren en in het
weekeinde, en we zullen blijven hameren op terugkomst van deze zorg, het liefst in de vorm van
weer een eigen streekziekenhuis, zodat zorg en medicatie 24/7 beschikbaar zijn!
Verkeer:
In de afgelopen periode is ook het besluit genomen om de brug over de Oude Rijn te realiseren aan
de westkant van Woerden, in het verlengde van de Rembrandtlaan. Het was een zware bevalling
maar er komt een ontsluiting aan de westkant van Woerden. Onze fractie had de brug liever iets
westelijker gehad, naast de Rioolwaterzuivering, maar in een coalitie is het ook soms geven en
nemen en dit was het compromis waar de meerderheid (inclusief de ondernemers) voor was. Het
betekent voor een gedeelte van Woerden-west (Schilderskwartier) een behoorlijke afname van
verkeer, maar de Hollandbaan blijft een te drukke route dwars door Woerden. Uiteindelijk zal er toch
ook een rondweg aan de Westkant van Woerden moeten komen. Voor LijstvanderDoes was
belangrijk dat ook op deze locatie van de brug een randweg mogelijk blijft. Het begin is er en later
komt de rest.
Parkeerbeleid:
Sinds april van dit jaar is een nieuw parkeerbeleid van kracht dat voor veel problemen zorgt en dat de
zaken er niet duidelijker op gemaakt heeft. Via een ledenbrief heeft u hier al over gehoord, en Jaap is
bezig de klachten hierover te verzamelen. LijstvanderDoes gaat de verantwoordelijke wethouder
Noorthoek hierop aanspreken en via een evaluatie in september bekijken of en hoe we zaken voor

onze inwoners, ondernemers en bezoekers beter kunnen regelen zodat Woerden weer de gastvrije
stad wordt die het was.
Financiën:
De financiële situatie van onze gemeente kan beter. Door wat verkeerde boekingen, vergissingen en
overschrijdingen bij vooral de jeugdzorg ontstond een minder florissante situatie. Vooral jeugdzorg is
een zogenaamd open eind regeling. Dit betekent dat je als gemeente deze zorg moet verlenen en
niet kan weigeren. Door een grote hulpvraag ontstond daar, zoals bij de meeste gemeenten in
Nederland, een tekort. Voor LvdD zijn beheersbare financiën een speerpunt en er wordt hard aan
gewerkt om dit weer goed op orde te krijgen. In de loop van dit jaar is de situatie gelukkig verbeterd
mede doordat de landelijke overheid ook inzag dat de jeugdzorg een zorgenkindje is en een extra
bijdrage aan alle gemeenten toegezegd heeft. En ook onze wethouder doet zijn uiterste best en
houdt de hand zoveel mogelijk op de knip. Afgelopen jaar heeft er een strategische heroriëntatie
plaatsgevonden, waarbij zoveel mogelijk is bezuinigd om de financiën sluitend te krijgen. Ook heeft
onze wethouder een traject in het gemeentehuis in gang gezet dat de controles op de diverse zaken
gaat verbeteren en de kennis en kunde van de ambtenaren gaat verbeteren.
Groen;
Een bloeiende openbare ruimte is ook een speerpunt van LvdD. Een openbare ruimte waar naast de
inwoner ook de flora en fauna tot hun recht kunnen komen. Door kleine koerswijzigingen kunnen
vogels, insecten, vlinders en bijen ook voedsel vinden en hun nuttige werk blijven doen. Het is
inmiddels bekend dat ons voedsel voor 75% afhankelijk is van bestuiving door bijen en hommels.
Deze populaties zijn de laatste jaren sterk afgenomen. Vroeger vonden bijen hommels hun voedsel
op het platteland, maar door de enorme schaalvergroting, andere grassoorten en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen zijn bijen en hommels nu afhankelijk van voedsel in de bebouwde gedeelten
van ons land. Door bermen minder intensief te maaien, slootkanten natuurlijker te maken, meer
bloeiende planten te planten en tuinen niet te verharden is veel te winnen. Ook bij de keuze van
bomen kan rekening gehouden worden met het nut voor insecten en vogels. Een lindeboom
bijvoorbeeld geeft veel bloesem en dus honing voor de bijen. Kortom een bloemrijker gemeente
komt zowel de inwoners als de dierenwereld ten goede. Van een bloeiende berm wordt toch
iedereen vrolijk? Dit is iets waar wij de afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben, en waarvan we nu
de resultaten steeds meer gaan ervaren door bloeiende bermen in onze gemeente, en meer begrip
voor de insecten bij de ambtenaren.
Energietransitie:
De omschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) naar duurzame
energie wordt met het Klimaatakkoord afgesproken. In het Klimaatakkoord worden zon en wind
genoemd als duurzame energiebronnen. Dat zijn bronnen die geen CO2 uitstoten. Kernenergie
wordt (nog) niet expliciet benoemd maar zal uiteindelijk niet kunnen ontbreken in het rijtje naar een
volledig schone vorm van energie. Al is het alleen maar omdat we met zon en wind nooit de
doelstellingen kunnen halen die gesteld worden. Dit is echter geen proces dat in een paar jaar te
realiseren is. Dit vergt tientallen jaren. LvdD werkt hier graag aan mee, maar dan wel met haalbare
en betaalbare doelen die kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij de bevolking. Dus niet direct
als zombies achter Frans Timmermans en Ed Nijpels aanlopen, maar goed doordacht stappen nemen.
De wereld bestaat al miljoenen jaren en verdwijnt niet zomaar ineens. Mens en dier zijn kwetsbaar
en zullen anders moeten gaan leven om zich op deze aarde te kunnen handhaven. Ik heb hierboven
al gesproken over het verdwijnen van bijen als bestuivers van ons voedsel. Maar wat te denken van

het vervuilen van de oceanen met plastic etc… Kortom iedereen zal veel bewuster moeten gaan
leven en dat kunnen we ook. Dáár ligt de grote uitdaging om dit wereldwijd voor elkaar te krijgen!
Plaatselijk ageren wij stevig tegen het voornemen om in Woerden en omgeving Windturbines te
plaatsen. Reden voor ons standpunt is dat wij niet willen dat de gezondheidsrisico’s van deze
turbines gebagatelliseerd, en ons landschap verpest worden. Ons land en zeker het Groene Hart is te
kwetsbaar voor dit soort verdienmodellen voor grote bedrijven. Voor zonne-energie zien we meer
mogelijkheden maar uiteindelijk zal volop moeten worden ingezet op schone kernenergie, en
waterstof gemaakt van schone kernenergie. Voor de lange toekomst is dit de schoonste vorm van
energie voorziening. De zogenaamde Thoriumcentrales gebruiken Thorium als grondstof en dat zit
nog voor miljoenen jaren overal in onze aarde. Kortom we moeten nu een stap voorwaarts zetten en
geen miskleunen in stand houden zoals vervuilende biomassa centrales. Het is onbegrijpelijk dat dit
nog steeds gesubsidieerd wordt terwijl aardgas een veel schonere brandstof is. De gedachte van
LvdD is om rustig naar een andere vorm van energievoorziening toe te werken en geen doldrieste
plannen door te drijven waaraan een stevig prijskaartje hangt zoals de 12 miljard subsidie voor
biomassacentrales. Hierbij zijn draagvlak en betaalbaarheid van groot belang. LvdD is fel gekant
tegen windturbines die gezondheidsrisico’s geven voor mens en dier, die ons landschap vervuilen en
niet duurzaam zijn want na 20 jaar blijft er een hoop niet recyclebaar afval over. De wieken van die
dingen zijn gemaakt van composiet, en dat wordt weer gemaakt van …jawel…aardolie!! Wij zien voor
de korte termijn wel volop mogelijkheden voor zonne-energie. Veel daken van huizen en bedrijven
zijn nog onbenut. LvdD heeft in Juli een motie gemaakt die unaniem is aangenomen in de raad. In
deze motie wordt gevraagd om langs de Rijksweg 12 een zogenaamd zonnelint aan te brengen.
Hierbij worden zonnepanelen in langen linten naast en tussen de rijbanen aangebracht. Bij voorkeur
worden geluidsschermen/wallen langs de weg gebruikt om zonnepanelen te plaatsen. Door de
plaatsing van geluidswal/schermen zal ook de hinder die de inwoners ondervinden van de A12
afnemen. Zo slaan we 2 vliegen in 1 klap. Rijkswaterstaat heeft al aangegeven hieraan te willen
meewerken.
Via spandoeken blijven wij, zeker in de komende tijd, onze visie hierover regelmatig naar buiten
brengen.
Ander nieuws
a. In verband met de naderende Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zult u via het
bestuur binnenkort een uitnodiging ontvangen voor een vergadering om een Lijsttrekker te
kiezen, en om kennis te nemen van het nieuwe verkiezingsprogramma.
Op de ledenavond van 13 juli 2021 werd door de voorzitter van de partij Jan Bulk al
aangekondigd dat het bestuur hiervoor Lenie van Leeuwen voorstelde. Dit gaf een luid
applaus van de aanwezigen.
Het bestuur en de fractie zijn al volop bezig om vooruit te kijken naar deze verkiezingen. Er
wordt in de programmacommissie door een aantal mensen al hard gewerkt aan een nieuw
programma voor de jaren 2022-2026. Ook de verkiezingscommissie en de
campagnecommissie zijn al van start gegaan.
Op de ledenavond van 13 juli 2021 is het al genoemd door de partijvoorzitter Jan Bulk: “…wij
zijn nog altijd op zoek naar mensen met interesse in de politiek, die actief betrokken willen
worden. Bent u of kent u iemand die hiervoor geschikt is, neem dan even contact op met
Lenie, Jan of Jaap. Wij zoeken kandidaten uit alle delen en kernen van Woerden. Iedereen is
welkom, als u maar voldoende inzet en tijd heeft! We willen graag een lokale partij zijn die

een afspiegeling is van onze Woerdense samenleving.” In september is er weer een nieuwe
cursus vanuit de gemeente om kandidaten op te leiden voor een politiek actieve toekomst!
Ook als u niet direct politiek actief wilt zijn, maar wel als lijstduwer op de lijst wilt staan,
meldt u dan aan!!
b. Arthur Bolderdijk is nauw betrokken bij de verkiezingsactiviteiten en bij onze partij en daar
zijn we dankbaar voor en blij mee. Na de volgende verkiezingen wil onze partijvoorzitter Jan
Bulk zijn voorzittershamer weer aan Arthur teruggeven, en Arthur heeft, na overleg met het
thuisfront, hiermee ingestemd!

Woerden, 25 augustus 2021.
Namens fractie en bestuur
Jaap van der Does,
Lenie van Leeuwen
Jan Bulk

