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Alweer de laatste Begrotingsvergadering in deze periode.
LijstvanderDoes kijkt even  achterom en vooruit.

Terugkijkend constateert LijstvanderDoes dat het een roerige tijd was waarin veel is gebeurd.
Ik herinner me nog de slogans in de diverse verkiezingsfolders in 2014. Ik neem u even mee;

We staan voor een nieuwe politiek in deze nieuwe tijd. We staan voor een beleid waarin we stappen 
zetten waar het niet meer gaat om oude begrippen zoals links of rechts, achterkamertjes en 
meerderheidsakkoorden. Het gaat om..... zo kan ik nog even doorgaan.Wat is hiervan terecht 
gekomen. LijstvanderDoes constateert weinig.

In de verkiezingstijd beloofden sommige partijen ook dat de winkels op zondag open mochten gaan.
Dat  dat heeft nog even, wat heet nog drie jaar geduurd voordat het zover was. Er moesten eerst  6 
moties vanuit de oppositie ingediend worden .De periode van Staphorst aan de Rijn is nu verleden 
tijd.  Nee dan Oudewater daar was het een appeltje , eitje. De voormalige wethouder van Woerden , 
die in woerden fel tegen was , had het daar snel voor elkaar. Kunt u het nog volgen?
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Het was ook een roerige periode v.w.b. de wisselingen binnen het College. 4 wethouders zijn 
vroegtijdig afgehaakt zonder dat de Raad daar aan te pas kwam.. Bij drie afzwaaiers de heren 
Duindam, van Tuijl en de Weger waren het de eigen fracties c.q. eigen coalitie die hierbij een 
prominente rol speelden. Heel opmerkelijk en het zorgt wel voor hoge wachtgelden. Tel uit je winst.
Nogmaals geen stabiele periode en de zittende coalitie eindigde roemloos in maart j.l.
Het was ook een minder goede periode voor onze financien. Ondanks jubelkreten van de  financien 
zijn op orde en we hebben een gezond financieel plaatje is onze algemene reserve achteruit geboerd 
van 41 naar 25 miljoen.Niet iets om trots op te zijn.

Dit noemt  LijstvanderDoes geen goed  financieel beleid. Ik heb altijd geleerd dat je in betere 
economische jaren moet sparen. U kent het wel de 7 vette jaren en de 7 magere jaren. In de vette 
jaren probeer je vet op de botten te krijgen.LijstvanderDoes is dan ook blij met de diverse 
amendementen en moties die beogen om dit om te buigen.Die steunen wij van harte

LijstvanderDoes betreurt het ook in hevige mate dat de inspanningen van enkele plaatsgenoten om 
Het Ouden Huis te realiseren mislukt zijn. De lokatie Jan Steenstraat had daar uitermate geschikt 
voor geweest en de formule sprak ons ook goed aan, Door het wegvallen van bejaardenhuizen oude 
stijl zijn nieuwe woonvormen voor ouderen bijzonder welkom. Hun alsnog aan een goede lokatie 
helpen bevelen wij aan.

Het was ook een periode van afbraak in de zorg. Het Zuwe Hofpoortziekenhuis bestaat niet meer. 
Gladde managers hebben zonder enige inspraak van de patient ons ziekenhuis uitgekleed. En 
zichzelf financieel aangekleed. Eerst het ziekenhuis, toen de SEH en nu als laatste de HAP post.
Een de patient is monddood. Maar deze strijd is nog niet gestreden, LijstvanderDoes blijft mee actie
voeren. Het wordt weer tijd voor een bezoek aan Den Haag en de straat op.Fijn dat de Burgemeester
hier ook een brief over verstuurd heeft.

Vooruitkijken;

Voor de komende jaren zullen volgens LijstvanderDoes een aantal zaken krachtig aangepakt moeten
worden.
Over het IBOR beleid en de financien die daarvoor gevraagd worden zijn we niet tevreden. Het 
niveau gaat naar B en de openbare ruimte wordt steeds kaler.Hoe is dat te rijmen.Recentelijk zijn op



veel plaatsen struiken en heesters weggehaald en is gras ingezaaid. De groene woestijn komt eraan. 
LijstvanderDoes staat juist een bloemrijke omgeving voor waar inwoners, bijen en vlinders goed 
gedijen. Hier moet een grote stap voorwaarts gemaakt worden.Er zal ook een Bomenbeleidsplan 
moeten komen waarin duidelijk een beleid wordt beschreven. Een beleid dat ook een boom recht 
geeft op een plaats in onze gemeente.Hier gaat nu teveel fout.LijstvanderDoes zal in november met 
een motie hiervoor komen.

Op verkeersgebied kent u wellicht onze wensen en daar komt die meneer Vierstra. De Westelijke 
randweg staat eindelijk weer op de agenda( het kan weer uitgesproken worden)   en ook een 
Oostelijke ontsluiting is hard nodig.Nu slaat het rekenmachientje van de heer Vierstra weer op hol 
en komen er astromische bedragen naar voren.Maar het is gelukkig maar een rekenmachientje.Dit 
willen wij niet om groen te laten verdwijnen maar wij stellen de gezondheid van onze inwoners 
centraal.Niet langer fijn stof happen in de woonwijken, en roetdeeltjes in je longen krijgen maar 
verkeer dat niets in de woonwijken heeft gaat gewoon buiten om. En niet te vergeten de veiligheid 
op straat wordt verhoogd.
Er zal ook absoluut een geluidswal moeten komen vanaf Harmelen tot voorbij Molenvliet.De herrie,
een fijn stof overlast neemt hard toe. Zeker nu er 130 km gereden mag worden.
Ook de algemene Veiligheid moet absoluut verbeteren.Geflatteerde criminaliteitscijfers stellen de 
inwoners niet gerust maar zichtbare en aanspreekbare politie wel.Maar helaas laat de nationale 
politie het behoorlijk afweten en doet de wijkgerichte BOA zijn intrede.Hier werken wij graag aan 
mee.
Rest ons te melden dat de olie en gas onder onze grond daar goed zit en lekker laten zitten.

Positief afsluitend vz
Het Gildepoortje staat weer in ons centrum en daar zijn Johan Arentshorst en mijn persoontje zeer 
content mee en met ons vele Woerdenaren.
Dank u voor de aandacht.

Amendementen en moties


