Nieuwsbrief december 2021.
Vanuit het bestuur :
Ook het bestuur is tevreden na dit spannende jaar in vele opzichten. Maar eind goed al
goed….we zien het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet. We gaan het verkiezingsjaar in met
een prachtige kieslijst en een goed programma. Nu nog een super campagne, en veel stemmen
voor LijstvanderDoes, dan kunnen we onze wensen voor een mooi en gezond Woerden het
beste waarmaken.
Nog even ter herinnering aan alle leden:
Na de verkiezingen zoeken we nog een tweetal mensen in het bestuur. Daarom doe ik deze
oproep:
Voor de periode van maart 2022 tot maart 2026 zoeken wij nog een tweetal mensen. Een
secretaris (esse) en een penningmeester(es). Zij zullen gaan samenwerken met Arthur
Bolderdijk die voorzitter van de partij gaat worden. Wie wil onze geweldige Arthur
Bolderdijk beter leren kennen?
Een aanrader !
Namens het bestuur:
J.C. Bulk, voorzitter

Vanuit de fractie van LijstvanderDoes:
Alweer de laatste nieuwsbrief in dit jaar. Het was een jaar met hoogte- (we hebben een
nieuwe wethouder) en dieptepunten (meerderheid raad stemt deze zomer voor plaatsing van
windturbines) en tal van andere memorabele gebeurtenissen.
Op 16 maart 2022 zijn er weer Gemeenteraad Verkiezingen en we maken ons dus op om een
sterke verkiezingscampagne te gaan voeren. Op 15 december startte de campagne met
(alcoholvrije) champagne op het Kerkplein. Daar hebben we ook Kerstballen in de boom
gehangen met wensen voor de bevolking van heel Woerden.
Maar eerst kijken we nog even terug tot augustus van dit jaar tot nu. Daarna vooruit naar 16
maart 2022, de verkiezingsdag.
Onze nieuwe wethouder Ad de Regt heeft zich snel ingewerkt en staat zijn mannetje in
College en Raad. Zijn lakmoesproef was vooral de Begrotingsvergadering in november. In
deze begroting wordt vooruit gekeken naar 2022 maar qua financiën ook naar de komende 4
jaar. Door scherp aan de wind te zeilen en enkele extra bijdragen van de centrale overheid
staat de gemeente er financieel goed voor. Dit uitte zich onder andere in een verlaging van de
OZB voor 2022 met 3%. Door onze fractie zijn weer de nodige moties ( opdracht aan
college) ingebracht en andere moties mede ondersteund. Het was opmerkelijk dat veel
moties/amendementen een ruime meerderheid kregen. Dat vertaal ik naar een wij gevoel in de
Raad en geen wij/zij gevoel. Met andere woorden dat coalitie en oppositie het vaak met elkaar
eens waren.

Enkele moties van LijstvanderDoes waren:
•

•

•

tot eind januari 2022 het eerste uur in de parkeergarages vrij parkeren. Deze motie was
vooral bedoel om het beschadigde parkeerimago in de binnenstad te verbeteren en de
gang naar de binnenstad weer te bevorderen. Dat lijkt tot nu toe goed geslaagd, gezien
de drukte in de garages. Hopelijk vallen de kosten van deze maatregelen mee, zodat
dit eerste uur gratis verlengd en/of permanent kan worden. Inmiddels zijn een aantal,
moeilijk uit te leggen, parkeermaatregelen teruggedraaid. LvdD blijft scherp in dit
dossier en januari/februari gaan we een avond organiseren voor bewoners en
gebruikers in Plein 7 om te toetsen wat er is verbeterd en wat nog beter kan.
Ook is een motie aangenomen om het klepelen als maaimethode af te bouwen.
Klepelen is een manier van maaien in het najaar waarbij alle grassen, kruiden en
bloemen kapot worden geslagen en niets wordt afgevoerd. Dit komt het bodemleven
niet ten goede. Klepelen is echter wel goedkoper dan gewoon maaien en opruimen van
het maaisel. Er is nu € 35.000 begroot voor een eerste aanzet tot de betere manier van
maaien.
Ook werd een motie aangenomen om tot en met mei het gras niet te maaien. Deze
maand is bij uitstek de maand waarin bijen, vlinders en insecten hun voedsel
grotendeels uit bloemen en kruiden tussen het gras vinden. Door dit uit te stellen wordt
de levensvatbaarheid van genoemde insecten sterk verbeterd.

De verkiezingen:
Op 14 december 2021 is op de Algemene Ledenvergadering ons nieuwe programma 20222026 aangenomen, de speerpuntenlijst vastgesteld en de kieslijst aangenomen. Een grote stap
in de geschiedenis van LijstvanderDoes. Een kieslijst met 25 kandidaten bestaande uit
lijsttrekkers en lijstduwers.

De eerste 10 Lijsttrekkers op de kieslijst volgen hieronder;
1. Lenie van Leeuwen
2. Stan Droogh
3. Monique Verheijen
4. Herma Verbeij
5. Kristel Noordergraaf
6. Jaap van der Does
7. Chris van Iersel
8. Lia Arentshorst
9. Harold Niericker
10. Saph Metekohy
De start van de Campagne met een knal van champagne (zonder alcohol) heeft inmiddels
plaatsgevonden. We hebben papieren kersballen in de Does kleuren blauw en geel, gemaakt
en geplastificeerd. Op de Kerstballen staan wensen van LvdD (uit ons
verkiezingsprogramma) voor heel Woerden. Deze ballen met wensen hebben we samen in de
Kerstboom gehangen.

In het kort volgen hier wat data en activiteiten die voor ons allemaal van belang zijn;
•

Donderdag 28 december een Oudejaarsborrel voor alle leden en belangstellenden in
café De Reehorst aan de Rijnstraat in Woerden. Aanvang 14.00 uur.

In het kader van de Campagne zijn de volgende activiteiten gepland.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Januari 2022 Verspreiding flyer in de kernen en in de wijk Molenvliet.(tegen
Windturbines)
Januari t/m maart 2022 promotiefilms op Instagram, You Tube, Facebook en Twitter.
Iedere week een spot.
Promotie Campagne via Spandoeken, via RPLFM en andere media
Regelmatig aanwezig in kernen en in Woerden voor info en uitdelen flyers.
Februari/maart verspreiding flyer Woerden breed.
Volop Billboards langs wegen in Woerden en Harmelen.
Maart 2022 drie zaterdagen met Caravan op Plein in Woerden in gesprek met mensen
en flyeren.
In februari 2022 neemt Lenie deel aan het lijsttrekkersdebat
In maart 2022 gaat Lenie naar het wijkplatform Staatsliedenkwartier om het
verkiezingsprogramma te promoten.

En voorts de gebruikelijke deelname aan verkiezingsavonden etc…
Namens fractie
Jaap van der Does,
Lenie van Leeuwen

