
Aan de gemeenteraad en de burgemeester van de gemeente Woerden.

Uit van de prøcessemverbeai van een stembureau blijkt niet dat een stemmer een brief heeft 
geplakt aan zijn stembiljet.

Dit iijkt mij een emissie. Zo bent u niet op de hoogte van een reactie van een uiteindelijk niet 
stemmer.

Dan dus maar met de post verzenden.

Een teleurgesteide stemmer.



Ik heb altijd gestemd maar vandaag loop ik in het stembureau met een stembiljet om GEEN stem 
uit te brengen.

De reden: de politiek (lokaal en landelijk) is ZlEK. De politiek weet niet wat ie wil; leeft bij de waan van 
de dag; het is korte termijn politiek. En na de verkiezingen gaat ze weer over naar de orde van de dag.

Een voorbeeld van geen politiek kunnen bedrijven: kijk naar de leeftijdsopbouw in Nederland.

in 2021 landelijk: jonger dan 20 jaar 2140 jaar 40455 65~80 15% en 80 en 
ouder 

Wanneer je dit weet en dit vertaalt bij ongewijzigde omstandigheden naar de toekomst en meeneemt 
oa. de maatschappelijke ontwikkeling (bijv. ouderen blijven langer gezond en blijven wonen op hun 
stek) dan weet je op enig moment dat je onvoldoende woningen hebt voor jongeren voor de 
senioren, die wel bereid zijn om kleiner* te wonen, waardoor doorstroom mogelijk wordt.

Je ziet dus ook dat uit de groep 40-65 jarigen veel aanetaande AOW-ers komen. De groep daaronder,
die het werk moet overnemen, is kleiner. Vul het toekomstige probleem maar in: bijv. vacatures 
worden nietmeer opgevuld. Speelt overigens nu ook al.

En zo kan je heel veel zaken benoemen op grond van (ervaringe)oijtere.

Bij de verkiezingen zie je dit soort zaken niet terug in de verkiezingeprogrammale. Er wordt ingespeeld 
op de actualiteit, emotiee: waar heeft de inwoner last van? Dit wordt beschreven in het 
verkiezingsprogramma. Lekker scoren noemen ze dat.

Een andere probleem: de democratie.

Heel goed de democratie. Houden zo. Het betekent: de wil van het volk ie de bron van legitieme 

maohtsuitoefening. Heel mooi maar het kan niet inhouden dat iedereen dan maar ook zijn zin krijgt.

Het kan dan niet zo zijn dat een kleine meerderheid (met een grote mond) bepaald wat het bestuur 

moet beelieeen. Uiteraard moet het bestuur wel goed luisteren naar de argumenten. ljat luisteren slaat 

nd helemaal door want er komt iete waar niemand mee tevreden ie. Het leidt zelfs tot reohtezaken om 

je gelijk te krijgen. Dit vertraagd de beeluitvorrning.

Een iaatete probleem die ik aankaart: regels en prooedureeV 

Dit wordt de volgende orieie in Nederland, Eir zijn veel te veel regels en procedures en ale die er niet 

ie, dan moet er maar een komen. Dan moet er echt volgens die regels en prooeduree gewerkt worden 

waardoor ook hier de beeluitvorrning enorm vertraagd. En ale je niet de regels en procedures; volgt,

dan bereikje niets. Overheden, de ambtenaren, houden vast aan die regele en procedures en zijn 

hierdoor niet meer flexibel. Er is geen maatwerk meer. Dan heb ik het er niet over dat de verschillende 

regels en procedures niet op elkaar afgestemd zijn, some zelfs oontlioterend zijn.

üan laat ik de gevolgen van de automatisering nog maar even onbenoernd. Strake beeliet de 

computer, niet de meneA Wordt ook een orieie..A 

Boete leden van bet eternbureao.

ik weet dat u een prooee~verbeel moet opmaken van deze verkiezingen en dat dit ter beschikking 

komt aan de gerrleenteraad` lk vraag u deze notitie van een bezorgde inwoner te benoemen in uw 

proceeverbaal en deze notitie ter beschikking te stellen aan de gemeenteraad. ik hoop dat de leden 

van de gemeenteraad de rode dreed uit deze notitie kunnen halen en hiermee hun voordeel doen.

[DUS niet schouder ophalend de etrekking van deze notitie terzijde leggenA 

Misschien dat ik de volgende keer weer een stem uitbrengt.

Een bezorgde inwoner 


