Nieuwsbrief LIJSTVANDERDOES
De laatste nieuwsbrief is alweer van 16 december 2021 dus het is de hoogste tijd om u bij
te praten over de aanloop naar de verkiezingen en de verkiezingen zelf op 16 maart
2022.Ruim een half jaar voor de verkiezingen zijn er 3 commissies samengesteld die ieder
voor zich een taak hadden.
De Kiescommissie stelde een lijst samen van kandidaten voor de verkiezingen en
begeleidde het proces dat eindigde met het indienen van de kandidatenlijst bij de
gemeente,
De Programma commissie heeft het programma samengesteld dat onze plannen met
Woerden voor de komende 4 jaar heeft omschreven
De Campagne commissie tenslotte heeft de gehele campagne bedacht en hieraan
uitvoering gegeven.
De Campagne duurde van begin december tot en met 17 maart 2022 en uitte zich in vele
acties. Er zijn in totaal 44.000 flyers bezorgd in Woerden en de kernen. Voorts werd
geadverteerd in de plaatselijke bioscoop, het lokale nieuwsblad, via spandoeken, via radio
en tv RPLFM, via twitter, facebook, YouTube en Instagram. En tenslotte waren we volop
aanwezig in de kernen, wijken , de weekmarkt en op zaterdagen op het Kazerneplein.
Al met al een intensieve periode welke eindigde op 16 maart in het stemhokje.
Succes
LijstvanderDoes behaalde in totaal 3941 stemmen en dat betekende een tweede plaats
achter het CDA dat 4250 stemmen behaalde..LvdDoes kreeg 5 zetels en het CDA 6.
Progressief Woerden haalde 4 zetels en de VVD 3 alsmede CU/SPP ,Inwonersbelangen en
D66 met ieder ook 3 zetels. Woerden en Democratie kreeg 2 zetels, Sterk Woerden 1
alsmede nieuwkomer Splinter.
Voor de Gemeenteraad betekent dit dat de volgende 5 personen plaatsnemen in de Raad.
1.Lenie van Leeuwen, 2 Stan Droogh,3 Monique Verheijen.4.Jaap van der Does en 5 Chris
van Iersel. De laatste 2 werden met voorkeurstemmen herkozen.
Inmiddels zijn de eerste besprekingen begonnen om te komen tot een nieuwe coalitie en
de informateur heeft het CDA, LijstvanderDoes, CU/SGP en Progressief Woerden bij elkaar
gebracht. Namens LvdD zijn Lenie van Leeuwen en Herma Verbeij de onderhandelaars om
te komen tot een nieuw coalitieakkoord dat de basis is voor de komende 4 jaar Woerden
besturen.
Eind mei zal dit ongeveer afgerond zijn en kan het akkoord bekrachtigd worden en kan een
nieuw College aantreden. Onze huidige wethouder Ad de Regt neemt voor LvdD zitting in
het College. Op 24 mei a.s. tijdens de A.L.V.zullen we u bijpraten over de actualiteit.

Van het bestuur.
Op 24 mei 2022 is er een Algemene Leden Vergadering. U ontvangt hiervoor separaat een
uitnodiging. Ons complete bestuur treedt helaas af dus is LvdD op zoek naar een nieuwe
voorzitter, penningmeester en secretaris. Wij doen een dringend beroep op leden om een
van deze functies te vervullen.
De A.L.V vindt plaats in café De Reehorst aan de Rijnstraat in Woerden. Inloop vanaf 19.30
uur.
Houdt deze avond vrij en bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie dan graag tijdig
melden bij Jan Bulk, Henk de Jong of Dammis van t, Zelfde.
Woerden, 3 mei 2022.
Jaap van der Does

