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VAN HET BESTUUR

Kort na Pasen ...
door Piet Veerman, voorzitter CDA Woerden
Dit jaar viel Pasen erg vroeg. Voor ons als
christendemocraten en vele Christenen met ons,
het feest van de opstanding van Jezus Christus,
van nieuw leven, een nieuw begin! Vanuit dit
geloof proberen we invulling te geven aan een
levensovertuiging, die ook voor anderen een
nieuw begin zou mogen betekenen van geloof,
hoop en liefde. Dit brengt mij gelijk op het onderwerp waarover ik in de
vorige editie van dit blad ook al schreef, namelijk het migratievraagstuk.
Dat wordt blijkbaar door veel Nederlanders toch totaal anders ervaren
als men ècht wordt gevraagd mensen te helpen bij een nieuw begin.
Discussies beginnen al met de vraag of het wel echt
oorlogsvluchtelingen zijn of wellicht economische vluchtelingen? En wat
voor mensen kunnen er nog meer allemaal schuil gaan onder de
vluchtelingen die Europa binnen stromen? Terroristen? Bekende
geluiden? Als ik dit zo wel eens in de wandelgangen hoor en ook gevoed
door één landelijke politieke partij, moet ik helaas bekennen Ja, zo werd
er soms wel over gesproken en gedacht!
Zolang het niet te veel vluchtelingen zijn die in een keer moeten worden
gehuisvest, en liefst niet in je eigen woonplaats, dan nog worden er
allerlei bezwaren opgeworpen om deze mensen een fatsoenlijk tijdelijk
onderkomen te bieden. En het is ook niet zo gemakkelijk, gezien wat er
allemaal gaande is, om goede en veilige huisvesting voor een ieder die
hiernaar op zoek is, een onderkomen te bieden om een nieuw bestaan
op te bouwen.
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Ook hier in Woerden speelt dit vraagstuk momenteel, en zoekt men
vooral draagvlak onder inwoners. Een zorg die door ons College met
heel veel aandacht en zorgvuldigheid moeten worden voorbereid, waar
goede informatie, uitleg en begrip aan inwoners voor nodig is, en waar
we als samenleving nu eenmaal voor staan of het nu elders is of in
Woerden.
Het CDA Woerden heeft het initiatief genomen om, in samenwerking met
de CDA afdelingen Oudewater, Lopikerwaard, Montfoort en IJsselstein
op 16 maart jongstleden een politieke bijeenkomst te houden over dit
onderwerp, waarbij onder meer CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt
als spreker is uitgenodigd. Ook de Oudewaterse wethouder Ad de Regt
en de Woerdense burgemeester Victor Molkenboer hebben hier een
bijdrage geleverd, en in de voorbereidende gesprekken met o.a de
laatste bleek wel hoe lastig dit vraagstuk soms politiek ligt. Meer hierover
leest u verderop in dit CDA Woerden Aktief.
Inmiddels hebben we als bestuur van de afdeling een aantal
functioneringsgesprekken met de fractieleden achter ons liggen. Ons
voormalig bestuurslid Jan de Lange heeft hier op zeer professionele
wijze zijn medewerking aan verleend. De uitkomst van deze
functioneringsgesprekken zijn gepresenteerd en hebben we op 2 april
met de fractie geëvalueerd. Via de deze weg danken we Jan hartelijk
voor het goede werk dat hij heeft verricht.
Daarnaast zijn fractie en bestuur op 2 april jongstleden al weer
bijeengekomen om te brainstormen over de beste strategie bij de
voorbereiding van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in
2018. De eerste afspraken daarover zijn al weer gemaakt.
Ik wens u met dit CDA Woerden Aktief veel leesplezier.

3

CDA Woerden Aktief

Jaargang 27  Nummer 1  Mei 2016

In Memoriam Ton Groen (1925  2016)
door Anton Engering, voormalig wethouder
In 1970 kwam Ton voor de K.V.P. in de gemeenteraad van Woerden.
Van 1976 tot 1994 was hij wethouder met de portefeuille ruimtelijke
ordening, openbare werken en milieuzaken.
Het voltooien van de wijk Molenvliet. De start van de wijk Snel en
Polanen. Het bepalen van de richting van de ontwikkeling van de
binnenstad, het Kerkplein. De herinrichting en nieuwbouw van het
gebied tussen Bonaventurakerk en de Havenstraat. Het Rode Dorp. De
Achterstraat. De oprichting van de Milieudienst. Het is te veel om op te
noemen, want een eindeloze reeks projecten is onder zijn
wethouderschap gerealiseerd.
Een enorme gedrevenheid, dynamiek, creativiteit en werklust typeerde
hem. Hoe laat het ook was geworden (en er werd vaak tot na
midderrnacht vergaderd), de volgende morgen dronk het bijna voltallige
college om half acht samen koffie. Ton had dan al een uurtje werken
achter de rug.
Veel praten, dikdoenerij, anderen vliegen afvangen, zich op de
voorgrond dringen was hem vreemd. Ton was geen echte politicus.
Overigens was zelfprofilering ook helemaal niet noodzakelijk. Hij werkte
en vulde daardoor vanzelf de agenda’s en de kranten. Voor het overige
bleef hij de gedreven ondernemer. Bij de vele, zeer grote
grondaankopen in die tijd heeft dat de Gemeente Woerden geen
windeieren gelegd.
De K.V.P.fractie uit de jaren zeventig komt sinds die tijd nog steeds
regelmatig met partners samen. Helaas zijn we met steeds minder. Ton
was altijd opgewekt, hartelijk, attent en samen met zijn echtgenote
Bertine zeer gastvrij. Wij zullen hem erg missen. Hier leeft hij voort in
wat allemaal in Woerden tot stand kwam en in onze vele goede
herinneringen.
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En verder: "In paradisum deducant te angeli"  mogen de engelen je
geleiden naar het paradijs.
Ton, rust in vrede!

NIEUWS VAN DE RAADSFRACTIE
Parkeert het college de Woerdense raad ?
door Job van Meijeren
In het najaar van 2015 gaf een raadsmeerderheid het college de
opdracht een proef op te zetten met beperkter betaald parkeren in de
binnenstad van Woerden. Het College heeft onlangs in een brief aan de
raad aangegeven niet van zin te zijn deze proef uit te voeren. Het CDA
is ontstemd en laat het daar niet bij zitten. Het roept het college op het
eerder genomen besluit van de raad uit te voeren.
In oktober 2015 steunde een meerderheid van de raad (VVD, Lijst van
der Does, Inwonersbelangen en CDA) het voorstel van het CDA
Woerden om een proef te houden met beperkter betaald parkeren in de
Woerdense binnenstad. Het CDA Woerden is al langer voorstander van
een ander parkeerbeleid en vroeg het college om, nu er meer
parkeergeld binnenkomt dan er uitgegeven wordt, in overleg te treden
met de ondernemers en met een voorstel te komen. Twee maanden
later dan was afgesproken blijkt inmiddels dat het college niet zoveel zin
heeft deze opdracht uit te voeren. Het college stelt in een brief aan de
gemeenteraad voor de proef achterwege te laten. Als argument wordt
onder meer aangevoerd dat autogebruik er namelijk door zou worden
gestimuleerd.
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Het CDA Woerden is ontstemd over deze brief en roept het college op
het eerdere besluit van de raad te respecteren. Fractievoorzitter Arjan
Noorthoek: ‘Veel mensen zien dat het huidige parkeerbeleid als gevolg
heeft dat de Woerdense binnenstad minder bezoekers trekt. De proef
past prima in het denken over recreatie, toerisme en een sterke
binnenstad, en is een prima kans om te experimenteren met de
mogelijkheden. Wij zijn heel blij dat het Stadshart Woerden deze kans
wel ziet en concrete voorstellen doet om op vrijdag en zaterdagavond
het parkeren vrij te geven. Wij denken dat de Woerdense horeca en de
rest van de middenstand hiervan kan profiteren, en dat is het proberen
waard!’. Volgens Noorthoek zal het CDA Woerden het hier dan ook niet
bij laten zitten.

De gemeente zet een stap vooruit in het contact met de inwoners
door Job van Meijeren
Na een initiatief van het CDA in 2014 heeft de
gemeente Woerden nu eindelijk een stap
vooruit gezet om in contact komen met haar
inwoners. De gemeente gaat sociale media
beter gebruiken om daarnaar te luisteren en er
mee in gesprek te gaan. Op deze manier
kunnen vooral groepen jongere inwoners de
gemeente beter bereiken.
Het CDA diende vlak voor de zomer van 2014 een motie in om de
gemeente ook moderne contactmogelijkheden te laten benutten. Ik zei
toen: “Veel mensen van mijn generatie twitteren, facebooken of appen
veel meer dan dat ze bellen, mailen of fysiek naar een kantoor gaan. Die
mogelijkheden moet je benutten”. Het CDA riep in de motie de gemeente
op om daar goed over na te denken, en bijvoorbeeld aan de slag te gaan
met Whatsapp. De motie werd na een goed debat door de volledige raad
overgenomen en vastgesteld.
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Inmiddels zijn er voorstellen uitgewerkt
en is de raad geïnformeerd over de
nieuwe aanpak van de gemeente in
communicatie via sociale media. De
gemeente gaat Twitter meer inzetten,
en actief meelezen op Facebook om zo
te peilen wat inwoners willen. Ook is de
gemeente per 1 april (en dat is geen
geintje!) bereikbaar via whatsapp.
Helaas niet meer als één van de eerste
gemeenten,
maar
dus
wel
laagdrempeliger voor jongeren (en
ouderen) om op deze manier met de
gemeente in contact te komen.
Voor het CDA Woerden is dit een mooi
resultaat. Ik vindt het leuk om te zien hoe ons initiatief nu ook is
uitgewerkt, en weet zeker dat de gemeente hier voordeel van gaat
hebben. De gemeente kan nieuwe doelgroepen die lastig waren te
bereiken nu beter vinden.

7

CDA Woerden Aktief

Jaargang 27  Nummer 1  Mei 2016

DE KERNEN
Voortgang Dorpsstraat Harmelen
door Toos van Soest, fractielid CDA Woerden
Hoewel de Harmelense Randweg
alweer een jaar in gebruik is, is de
verkeersrust in Harmelen nog niet
zoals gewenst. De Dorpsstraat en/of
de ruimte rond de Hervormde kerk
liggen nu al een aantal maanden
opengebroken om grondig
te
worden gerenoveerd. Een deel ervan
is inmiddels af, en het lijkt erop dat Harmelen er een stuk mooier uit gaat
zien.
Er is een lang inspraaktraject vooraf gegaan aan de plannen die nu
worden uitgevoerd. Al in 2014 zijn de bewoners van de Dorpsstraat en
de winkeliers van Harmelen uitgenodigd om mee te denken over hoe de
Dorpstraat en de dorpskern eruit moeten gaan zien. Deze bijeenkomst
werd door maar liefst 150 mensen bijgewoond, die allemaal in de
gelegenheid werden gesteld aan te geven wat zij graag veranderd
zagen. Er volgden vele suggesties, waarbij de uitstraling van de
dorpskern en de realisatie van meer parkeerplaatsen onderwerpen
waren die vaak werden genoemd. Alle deze ideeën werden door de
gemeente meegenomen om een eerste ontwerp te maken.
Naar aanleiding van dit ontwerp werden de bewoners en ondernemers
wederom uitgenodigd, om mee te denken over verbeteringen. Ook deze
avond werd zeer goed bezocht, en er werd uitgebreid gebruik gemaakt
van de mogelijkheid suggesties te doen om Harmelen nog mooier en
beter te maken. Tijdens het eerste ontwerpproces was er tevens een
Facebookpagina van de gemeente actief waar tips en ideeën over de
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Dorpsstraat konden worden achtergelaten. Ook van deze mogelijkheid
werd vaak gebruik maakt, en inwoners van Harmelen lieten hiermee
weer zien betrokken burgers te zijn.
Het eindresultaat is in september 2015 aan de inwoners van Harmelen
getoond, en niet lang daarna is met de eerste fase van de uitvoering van
de plannen begonnen. De aannemer die de werkzaamheden uitvoert
heeft een website in het leven geroepen waarop min of meer wordt
bijgehouden wànneer wèlke werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij de
planning van de werkzaamheden werd zelfs rekening gehouden met de
carnavalsoptocht, en is er voor gezorgd dat de Dorpsstraat (net op tijd)
open was voor de praalwagens.
Inspraak krijgen betekent niet automatisch dat álle wensen van inwoners
worden ingewilligd. Er zullen daarom altijd inwoners van Harmelen zijn
die het niets eens zijn met het renovatieplan. De CDAfractie vindt het
jammer dat juist deze mensen zich zo nadrukkelijk laten horen in de
media. Natuurlijk valt overal wel iets op aan te merken, maar de
CDAfractie vindt het proces rondom de renovatie van de Dorpstraat en
de dorpskern Harmelen juist een voorbeeld van hoe burgerparticipatie in
de praktijk zou moeten werken.

Een zakpaal voor ‘s Gravensloot?
door John Boere, fractieassistent
De titel van dit artikel betreft een actueel
onderwerp bij bewoners van ‘s Gravensloot en
omliggende straten en wijken, en ook het
aangrenzende dorp Kamerik. Willen we met zijn
allen wel een dure oplossing met kans op
technische storingen middels een zakpaal?
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Op dit moment geldt er in de spitstijden een verbod op autoverkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer. Een veelgehoorde klacht is
echter dat hier weinig op wordt gecontroleerd en er daardoor nog wel
eens een auto rijdt die er niet hoort. Daarnaast is ‘s Gravensloot is een
verbindingsweg voor scholieren vanuit Kamerik, Kockengen en
Harmelen. De schooltijden zijn ‘s morgens deels in de spitstijd en ‘s
middags het grootste deel vóór de spitstijd. We zien het nogal eens
gebeuren dat de fietsende jeugd het niet te nauw neemt met de
verkeersregels en met meer dan twee personen naast elkaar rijdt, wat
de veiligheid niet ten goede komt. Er ligt hier misschien nog een taak
voor de politie om de handhaving te vergroten.
Daarbij zijn er in ‘s Gravensloot nog een aantal agrarische bedrijven
waarbij we dus te maken hebben met landbouwverkeer, maar ook
melkwagens, voederleveranciers of een dierenarts die hier voor een
spoedgeval moet zijn. Bij het in werking zijn van een zakpaal kunnen die
flink gehinderd worden om de bedrijven te bereiken, en zal het ook
kunnen gebeuren dat dit verkeer een route door de Woerdense
woonwijken neemt om deze bedrijven te bereiken. Dit lijkt me niet zo
wenselijk.
De afgelopen tijd zijn er verschillende bijeenkomsten geweest over dit
onderwerp. Daar hebben verschillende belanghebbenden veel diverse
inzichten en meningen geuit, en ook op het internet worden hierover
heftige discussies gevoerd.
De conclusie lijkt vooralsnog te zijn dat een zakpaal waarschijnlijk geen
adequate oplossing is voor de verkeersproblemen in ‘s Gravensloot, en
mogelijk zelfs nieuwe knelpunten gaat opleveren. De hoop leeft dan ook
dat de Gemeenteraad deze beslissing zeer goed onder de loep neemt,
en er straks niet een dure investering wordt gedaan die geen
meerwaarde maar wel ergernis oplevert.
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(On)veiligheid in Woerden
door Arjan Noorthoek, fractielid CDA Woerden
De
criminaliteitscijfers
van
Woerden
zijn
verontrustend. In 2015 kende Woerden een
criminaliteitstijging van 14%, terwijl de regio een
daling van 5% liet zien. Dit betekent dat er werk aan
de winkel is. Om een paar getallen over 2015 te
noemen :
● Woninginbraken  301 keer
● Diefstal uit auto's  307 keer
● Diefstal van fietsen  290 keer
● Vernielingen  283 keer
Een vrij grote groep Woerdense jongeren vormt de oorzaak van deze
cijfers. Bij de politie is een groep van 12 jongeren bekend als de harde
kern, met daar om heen een groep van 25 mensen die heel intensief
door de politie wordt gevolgd. Een groep van 150 tot 200 jongeren is in
beeld als meelopers, en deze groep is dus erg groot. Er moet heel veel
energie in worden gestopt om hen op het juiste pad te houden. Duidelijk
is dat hier te laat op is ingespeeld, en dat een aantal bezuinigingen een
averechts effect hebben gehad.
Het is erg frustrerend voor de politie dat er veelplegers zijn die het
politiebureau zeer vaak van binnen hebben gezien. Van het OM mag
worden verwacht dat deze veelplegers langere tijd aan de samenleving
worden onttrokken en hier ligt een taak voor onze landelijke overheid.
De wettelijke rechten van deze veelplegers zijn aardig doorgeslagen.
Het OM kan hierdoor niet adequaat handelen, en de politie voelt zich in
de kou staan als ze een inbreker weer op straat moeten zetten en een
aantal dagen later opnieuw aanhouden. Dit is tè frustrerend.
Tijdens de behandeling van de criminaliteitscijfers heeft de CDAfractie
aangegeven dat we als gemeente alles uit de kast moeten trekken om
11
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het tij te keren. Zo hebben wij bijvoorbeeld camerabewaking in de
parkeergarage en bij de fietsenstalling van het station voorgesteld. Met
name in de parkeergarage vinden de diefstallen uit auto’s plaats. Bijna
de helft van het het aantal gestolen fietsen is bij het station van bezitter
gewisseld. De maatregel van het plaatsen van de camera’s wordt nog
niet door alle andere partijen gesteund omdat men vreest voor de
privacy van de bezoekers. Het CDA vindt veiligheid in deze echter
zwaarwegender dan het privacyargumenten.
De burgemeester heeft in samenspraak met de gemeenteraad en de
politie een aantal initiatieven genomen :
● WhatsAppgroepen, waardoor de samenhang in de wijken wordt
versterkt en de politie er een wakend oog bijkrijgt;
● Straatwerkers op de plekken waar veelplegers en de groep erom
heen samenkomen;
● BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren, die mogen
bekeuren) gericht op de jeugd.
● Een buurtopbouwwerker in de wijken waar veel veelplegers
wonen.
● Goede
samenwerking
met
de
scholen,
om
de
jongerenproblematiek vroegtijdig te herkennen en samen te
werken met de ouders.
● Het meer betrekken van Marokkaanse ouders bij de schoolcultuur,
en hen ondersteunen bij opvoedingsproblemen.
Duidelijk is dat we repressief maar ook preventief aan het werk moeten.
Er komen voorstellen om het breed aan te pakken en iedereen die een
bijdrage kan leveren aan een oplossing ook mee te nemen en te
ondersteunen. De politie en de burgemeester kunnen rekenen op de
steun van de CDAfractie in de aanpak van dit probleem.
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Zegveld richt zorgcoöperatie op
door Piet Brak, voorzitter Dorpsplatform Zegveld
De laatste tijd worden er in veel plaatsen in Nederland zorgcoöperaties
opgericht. Meestal gebeurt dit in dorpen of stadswijken met veel sociale
samenhang. Bewoners zien de professionele zorg verschralen en
zoeken daar samen een antwoord op.
In de provincie NoordBrabant zijn de eerste zorgcoöperaties ontstaan.
In Utrecht was het dorp Austerlitz er snel bij. Begin 2014 hoorde het
bestuur van het Dorpsplatform Zegveld over de zorgcoöperatie die daar
(in gemeente Zeist) was opgericht. Na een bezoek aan Austerlitz viel het
besluit om ook in Zegveld zo’n organisatie op te zetten.
Het Dorpsplatform Zegveld  ontstaan in
2000  richt zich op behoud en verbetering
van de leefbaarheid in het dorp. Zorg en
welzijn is één van de aandachtsgebieden.
Uit de contacten met de inwoners weet het
Dorpsplatform dat men bang is voor
verschraling van het aanbod op dit terrein.
Op het punt van ouderenzorg en
ouderenhuisvesting zijn er grote wensen.
Veel ouderen moeten op zeker moment
naar Woerden of andere plaatsen in de
omgeving verhuizen, omdat er in Zegveld geen seniorenwoningen zijn
waar gedurende langere tijd thuiszorg kan worden geboden. In het dorp
bestaat behoefte aan echte zorg woningen. Door een combinatie van
professionele zorg, mantelzorg en vrijwillige zorg kunnen ouderen in
zulke woningen langer zelfstandig blijven wonen. Een zorgcoöperatie
kan daarin een belangrijke rol spelen.
Maar ook in de zorgbehoeften van gezinnen en jongeren kan een lokaal
functionerende zorgcoöperatie veel betekenen, vooral sinds per 1
13
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januari 2015 de verantwoordelijkheid voor zorgvoorzieningen
grotendeels bij de gemeente ligt.
Door bovenvermelde ontwikkelingen in de zorg moeten burgers meer
zelf regelen, met hun netwerk. Als dat netwerk er niet is of onvoldoende
is kan een zorgcoöperatie bijspringen. Die neemt de gemeente werk uit
handen.
In het laatste anderhalf jaar is de werkgroep Zorg van het Dorpsplatform
bezig geweest om de plannen voor de zorgcoöperatie uit te werken. Er
is onder andere is een enquête gehouden onder alle inwoners van
Zegveld, om te peilen welke behoeften aan hulp en zorg er zijn.
Volgens de plannen gaat de zorgcoöperatie in samenwerking met de
gemeente een dorpsconsulent aanstellen. De dorpsconsulent moet het
gezicht worden van de coöperatie. Het is een persoon die gemakkelijk
benaderbaar is en het dorp goed kent. Voor alle vragen over hulp en
zorg kunnen inwoners bij hem/haar aankloppen. Een belangrijke taak
van de dorpsconsulent is het bieden van hulp bij zorg en WMOvragen.
Dit zal gebeuren onder de vlag van Woerden Wijzer, het centrale loket
voor zorgvragen in Woerden. De dorpsconsulent zal in de meeste
situaties voor passende hulp kunnen zorgen door naar de juiste
instanties te verwijzen of vrijwilligers in te schakelen.
Voor een groot aantal diensten zal de
zorgcoöperatie gaan werken met vrijwilligers
uit het dorp die zich willen inzetten voor hun
omgeving. Zegveld kent diverse actieve
vrijwilligersorganisaties, en ook de kerken
verzorgen van oudsher taken op dit gebied. De
zorgcoöperatie wil met deze organisaties
samenwerken en gebruik maken van hun
netwerk en ervaring. Daarnaast zal de
zorgcoöperatie zich inspannen om nieuwe vrijwilligers te werven, die
kunnen zorgen voor vervoer, klussen in huis en tuin, hulp bij
boodschappen doen, administratie, enz.
14
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In februari van dit jaar is zorgcoöperatie “Zegveld Zorgt” opgericht.
Tijdens de oprichtingsvergadering gaven 130 inwoners zich op als lid. Er
blijkt dus draagvlak te zijn voor dit initiatief. Inmiddels is het aantal leden
gegroeid tot 200, en de gehouden enquête geeft aan dat een verdere
groei naar 300 à 400 leden moet mogelijk zijn. De contributie is op dit
moment 20 Euro per jaar per huishouden. Het is nadrukkelijk de
bedoeling dat alle inwoners die met een zorgvraag een beroep doen op
de zorgcoöperatie worden geholpen, dus zowel leden als nietleden.
Het doel en de activiteiten van “Zegveld Zorgt” zijn beschreven in een
bedrijfsplan. Voor onderlinge zorg ontvangt de organisatie een subsidie
van de gemeente uit het Investeringsfonds
Sociaal Domein. Deze subsidie zal worden
ingezet voor het opzetten van activiteiten
voor inwoners die hulp en aandacht nodig
hebben. Daarbij valt te denken aan het opzetten van een vervoerspool,
dagbesteding voor ouderen en/of een warme maaltijdvoorziening.
Daarnaast zullen themaavonden en vrijwilligersbijeenkomsten worden
georganiseerd.
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HET WATERSCHAP EN DE PROVINCIE
Westelijk veenweidegebied rondom Woerden;
gebied om over na te denken
door Bernard de Jong, hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden
In het vorig CDA Aktief beschreef ik de eerste
periode van Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (HDSR) na de verkiezingen in
2015, met een stevige vertegenwoordiging
vanuit Woerden in het Algemeen Bestuur en in
het Dagelijks Bestuur. Boer Bert de Groot en
ondergetekende hebben het voorrecht om
vanuit het dagelijks bestuur HDSR te mogen
medebesturen. Bert namens de fractie LNE (Landbouw, Natuur en
Economie) en ikzelf namens het CDA. In deze bijdrage wil ik wat
inzoomen Woerden en omgeving, en dat gebied bekijken vanuit het
Waterschap. Voor HDSR is het westelijk veenweidegebied een
fascinerend gebied met veel dilemma’s. Een gebied om dus over na te
denken.
Het waterschap kent drie hoofdtaken: Veiligheid, Voldoende Water (niet
te veel en niet te weinig) en Schoon Water. Ik wil het met name hebben
over Voldoende Water en alle daaraan gerelateerde vraagstukken, zoals
de bodemdaling en de wateroverlast die kan ontstaan tijdens piekbuien.
De andere taken zijn ook belangrijk; als de Lekdijk bij Jaarsveld of Wijk
bij Duurstede doorbreekt staat er na enige tijd ook op bepaalde plaatsen
in Woerden en omgeving meer dan 2 meter water. Maar ook een
doorbraak van de kaden langs de Rijn of langs de Grecht zal veel
overlast geven in het omliggende gebied. Het waterschap werkt daarom
aan het versterken van de Lekdijk om toekomstig hoog water op de
grote rivieren te weerstaan, maar ook in ons gebied rondom Woerden
zullen we in de komende jaren een ophoging en verbreding van de
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kaden langs de Grecht meemaken. De versterking van de oostelijke
kade tussen de jachthaven en Woerdense Verlaat start dit jaar, en de
westelijke kade wordt op dit moment voorbereid. Daar zijn de eerste
gebiedsavonden over geweest.
De taak “Schoon Water” heeft met name betrekking op de zuivering van
ons afvalwater, dat via de gemeentelijke riolen bij de Rioolwater
zuiveringsinstallaties (RWZI’s) wordt aangeboden. De vernieuwingen
van deze installaties liggen niet in het Woerdense Gebied, want de
RWZI op Barwoutswaarder is redelijk uptodate. De RWZI in Utrecht
aan het Zandpad wordt de komende jaren wel vernieuwd. Deze is in z’n
eentje verantwoordelijk voor het verwerken van het afvalwater van bijna
de helft van de 750.000 inwoners van ons werkgebied.
De hoofdtaak “Voldoende water” is in het westelijk veenweidegebied
heel actueel. Het beheren van het watersysteem, zorgen dat er overal
niet te veel en niet te weinig oppervlakte water is, is in ons gebied
complex en kostbaar. We liggen een aantal meter onder de zeespiegel,
waardoor we de polders voortdurend moeten leegpompen om het water
via de boezems (o.a. Grecht en Oude Rijn) naar de Noordzee af te
voeren. Deze taak wordt echter steeds zwaarder omdat de bodem in het
veenweidegebied zakt, mede doordat het waterschap voor de
ontwatering van de veenweidepolders zorgdraagt. Dat is een dilemma.
Het waterschap heeft namelijk als wettelijke taak voor voldoende
drooglegging te zorgen voor de economische activiteiten van o.a. de
agrarische sector, maar deze ontwatering van het veenweidegebied
zorgt voor bodemdaling en het kostbaarder maken van het waterbeheer.
HDSR heeft onder leiding van hoogheemraad Bert de Groot een
ambitieuze doelstelling geformuleerd om de bodemdaling, die nu
gemiddeld 2 cm in 3 jaar is, met 25% af te remmen. Dat kan het
waterschap niet alleen, en het zal dit samen met de agrariërs in het
gebied moeten doen. Dit jaar zijn al pilots gestart om onder andere door
“onderwaterdrainage” en “sturen met water op perceelsniveau” de
bodemdaling af te remmen, waardoor de agrarische activiteiten in het
17
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gebied rondom Woerden nog vele decennia gewaarborgd blijven.
Kenmerk van deze maatregelen is dat het waterschap samen met de
ingelanden aan oplossingen werkt, waarbij de agrariërs ook zelf
verantwoordelijkheid nemen voor de omvang van de bodemdaling op
hun percelen. Een vernieuwende en uitdagende opgave.
Dit geldt ook voor de samenwerking van het waterschap met de
gemeenten, waaronder ook de gemeente Woerden. De infrastructuur in
het buitengebied zakt immers minstens zo snel als het buitengebied zelf.
Dit komt door het zware verkeer dat over deze wegen rijdt, maar ook
door het gebruik van zwaar asfalt om de wegen telkens op te hogen. De
gemeente Woerden loopt voorop met het vinden van vernieuwende
oplossingen, zodat op lange termijn de wegen in het buitengebied en in
de kleine kernen betaalbaar blijven. Ook op dit gebied werkt HDSR
samen met de gemeente Woerden.
Er zijn binnen de gemeente Woerden veel wegen op kades, en
gezamenlijk wordt het ophogen van deze kaden en de wegen daarop
vormgegeven. Als waterschap en gemeente samenwerken zijn de
oplossingen doelmatiger en blijft de overlast voor de bewoners in dat
gebied tot het minimum beperkt. Ook dit is een opgave voor de
samenwerking tussen gemeente en Waterschap.
Tenslotte is wateroverlast een belangrijk vraagstuk in deze tijd, waarin
klimaatontwikkelingen voor steeds grotere piekbuien zorgt op
onverwachte plaatsen en onverwachte momenten. De piekbui op
Kockengen in juli 2014, met ruim 144 mm in een etmaal, zou statistisch
gezien één maal in de 1000 jaar voorkomen. Maar ook in oktober 2013
viel er daar al een heel grote bui. Dit vraagt veel van de inrichting van
het watersysteem en de calamiteitenorganisatie, voor het geval er
opnieuw extreme buien vallen. HDSR is recent een apart programma
gestart om voor het gehele gebied de extra kwetsbare plekken te
bepalen. Dat zijn plekken waar bij extreem weer het water onvoldoende
geborgen of afgevoerd kan worden. Voor deze plaatsen zal een
combinatie van maatregelen voor extreme situaties moeten worden
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ontworpen. Wateroverlast is in deze extreme situaties nooit te
voorkomen, maar kennis van de meest kwetsbare plekken en snelle
inzet van noodpompen en andere tijdelijke maatregelen kan er voor
zorgen dat de overlast beperkt blijft.
Daarnaast is de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven
voor het beschermen van de eigen eigendommen van belang.
Waardevolle boeken en postzegelverzamelingen bewaar je natuurlijk
niet in de kelder maar op zolder, en eenvoudige maatregelen kunnen
voorkomen dat in extreme situaties het water de huizen binnendringt.
Burgers en bedrijven zullen zich moeten realiseren dat wonen in een
deltagebied als Nederland nooit zonder risico van wateroverlast zal zijn.
De internationale organisatie OESO heeft het waterbeheer in Nederland
en andere delen van de wereld beoordeeld, en de wijze waarop
Nederland dat heeft georganiseerd als voorbeeld gesteld voor andere
landen. Ze gaven daarbij echter wel een belangrijke waarschuwing:
“Doordat jullie onder andere de waterschappen zo goed hebben
geregeld is het bewustzijn van de bestaande risico’s bij de burgers erg
laag.” Opnieuw dus een opgave voor de waterschappen om het
waterbewustzijn bij de burgers te stimuleren.

Provinciaal nieuws
door Teus van Oosterom, cie.lid Provinciale Staten Utrecht
Beste CDA vrienden, het is alweer ruim een
jaar geleden dat de Provinciale Staten
verkiezingen plaatsvonden. Na de vorming van
het nieuwe college is voortvarend gestart met
de uitvoering van het coalitieprogramma.
Onze CDA Gedeputeerde Bart Krol heeft in zijn
portefeuille naast landelijk gebied en natuur ook
leefbaarheid kleine kernen en de leegstaande kantoorpanden en
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vrijkomende agrarische gebouwen, ook wel de transitieopgaven
genoemd. Problemen die lastig op te lossen zijn en in samenspraak met
de sectoren en de gemeenten worden aangepakt.
Samen met Job van Meijeren heeft Jan Willem Jansen vragen gesteld
over de oorzaak van de onveilige situatie bij de Wulverhorstbaan, waar
regelmatig aanrijdingen plaats vinden ondanks de daar aanwezige
verkeerslichten. Er is aangedrongen op een structurele oplossing.
De CDAfractie heeft eind 2015 met een initiatiefvoorstel van Derk
Boswijk aan Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd de aanleg van snel
internet (bij voorkeur via glasvezelkabel) te bevorderen, om ook in de
landelijke gebieden alle inwoners en bedrijven te kunnen voorzien van
een goed werkend netwerk. De inventarisatie is nu gemaakt en GS wil
de regierol nemen bij de verdere planvorming en aanleg, waarschijnlijk
te beginnen in 2017.
De komende tijd zal de behandeling van de herijking van de Provinciale
Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) veel stof tot discussie geven. De PRS is
in 2013 vastgesteld, met daarin te veel ruimte voor de bouw van nieuwe
kantoren waar geen vraag meer naar is. Aan de gemeenten wordt
gevraagd wat hun visie daarop is. Ook andere aanpassingen van de
PRS kunnen worden ingebracht op informatiebijeenkomsten en door
Gemeenten en Statenfracties. Een voorbeeld is het plaatsen van
zonnepanelen in weilanden terwijl er nog veel daken onbenut zijn. Willen
we dat wel? Later dit jaar zullen Provinciale Staten over deze en andere
voorstellen beslissen.
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TWEEDE KAMER EN EUROPA
Verslag politieke avond met Pieter Omtzigt
door Piet Brak, redactie CDA Woerden Aktief
Donderdag 16 maart sprak Pieter Omtzigt, CDATweede Kamerlid, voor
een gehoor van zo’n 80 leden en belangstellenden in de Raadzaal van
het Woerdense stadhuis. De heer Omtzigt was naar Woerden gekomen
op uitnodiging van de CDAafdelingen van Woerden, Oudewater en
Montfoort. Het programma omvatte de onderwerpen: buitenlands beleid,
migratie en toetreding van Turkije tot de EU, allemaal onderwerpen die
volop in de actualiteit staan.
De andere sprekers op deze CDAbijeenkomst waren
Molkenboer, burgemeester van Woerden en Ad de
CDAwethouder en locoburgemeester van Oudewater.

Victor
Regt,

Burgemeester Molkenboer zei dat ons land is overvallen door de komst
van de grote aantallen vluchtelingen, en ziet daarbij een gebrek aan
duiding bij het kabinet. De infrastructuur aan AZC’s die Nederland had is
de laatste jaren afgebouwd; de gedachte was namelijk dat de AZC’s niet
meer nodig waren. “Ik ben van mening dat de gemeente Woerden een
bijdrage hoort te leveren. In onze Grondwet staat dat Nederland open
staat voor oorlogsvluchtelingen. Het opnemen van groepen
vluchtelingen moet daarom lukken” zei Molkenboer onder meer.
Wethouder de Regt van Oudewater zei het vraagstuk
zowel te benaderen vanuit zijn principes als ook vanuit
de praktijk. Een integrale aanpak bij het Rijk ziet hij
nog steeds niet, en het lokale bestuur zal het probleem
moeten oppakken. In zijn gemeente ziet hij een
bereidheid tot noodopvang en de versnelling van
bouwprogramma’s. Ook het mobiliseren van groepen
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vrijwilligers in zijn gemeente acht hij kansrijk. Verder vindt hij dat er geen
getto’s mogen ontstaan en dat voor de nieuwkomers meedoen aan de
samenleving een must is. Tot slot verwacht hij in Oudewater een groot
draagvlak bij het oplossen van dit vraagstuk.
Pieter Omtzigt begon zijn verhaal met de
oorlog in Syrië. Wat hem verbaasde is dat
deze oorlog pas sinds 2015 in Nederland
de volle aandacht krijgt, terwijl de strijd in
dat land al in 2011 is losgebarsten. “We
zien dat in 2015 de stroom vluchtelingen
enorm is toegenomen. Pas toen de EU en
dus
ook
Nederland
met
deze
vluchtelingenstroom werd geconfronteerd kregen we belangstelling voor
de oorlog in Syrië. Maar in Irak, Jordanië en Jemen wordt ook gevochten
door diverse strijdgroepen. Ook dáár zijn grote bevolkingsgroepen op de
vlucht geslagen, maar deze vluchtelingen komen het land niet uit, en dus
zien we de strijd in deze landen niet als een ondragelijke last voor de
plaatselijke bevolking en een bedreiging voor de wereldvrede”.
Pieter Omtzigt zei te hebben gepleit voor ‘save havens’ voor
vluchtelingen in Syrië, maar dat heeft niet tot resultaat geleid. “We zien
nu dat vluchtelingen politiek gebruikt worden, met name door Turkije.
Dat land vraagt steeds meer in onderhandelingen, terwijl een klein land
als Libanon ruim 1½ miljoen vluchtelingen uit Syrië opvangt en daarvoor
uit de EU niets krijgt. Bovendien heeft Turkije de crisis in Syrië lange tijd
gesteund. Daarnaast zien we dat vanuit Syrië vooral de bemiddelden
vluchten en de allerarmsten achterblijven; een kwalijke ontwikkeling”,
aldus Omtzigt.
Pieter Omtzigt ging ook nog in op wat de twee vorige sprekers naar
voren hadden gebracht. Hij zei met veel belangstelling (en respect) te
hebben geluisterd naar de aanpak in deze kwestie door zowel Woerden
als Oudewater.
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Hij adviseerde om de prognoses voor het aantal toekomstige
vluchtelingen niet te laag te stellen want dan falen de maatregelen per
definitie. “We hebben het hier over een zeer lastig dossier, waarover
vele meningen bestaan bij politieke partijen en andere organisaties. Het
is heel belangrijk dat er in Syrië vredesonderhandelingen op gang
komen”, zo besloot Pieter Omtzigt.
Na de pauze was het de beurt aan de toehoorders. Zij konden vragen
stellen aan de drie sprekers. Aan Pieter Omtzigt werd gevraagd of hij al
een afname ziet ontstaan in de toestroom van vluchtelingen uit Syrië.
Zijn antwoord was duidelijk: “We moeten ons erop voorbereiden dat de
vluchtelingenstroom naar de EU voorlopig aanhoudt. Sinds de Tweede
Wereldoorlog zijn we niet meer met zo’n grote vluchtelingenstroom
geconfronteerd. Oplossingen zijn nauwelijks voorhanden. In Den Haag
zijn er vele meningen, maar er is weinig realisme. Kleinschalige opvang
voor ons land is het meest kansrijk”.
Burgemeester Molkenboer zei
dat bestuurders in de lokale
opvang open moeten staan
voor angsten bij sommige
bevolkingsgroepen in ons land.
Wethouder De Regt noemde
zichzelf een optimistisch mens.
“Ik ben van mening dat de
meeste inwoners in mijn
gemeente open staan voor het opnemen van statushouders. Als
bestuurder moet je proberen dat te organiseren”.
Zowel Omtzigt als De Regt zeiden dat nieuwkomers de cultuur en de
manier van samenleven in Nederland zullen moeten accepteren, maar
daarbij moeten nieuwkomers wel kunnen rekenen op reële kansen bij
het vinden van huisvesting en werk. Voor jongeren moet het een
vereiste zijn dat ze Nederlands leren spreken; voor ouderen ligt dat
genuanceerder.
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Burgemeester Molkenboer voegde er aan toe dat in Woerden de
statushouders zoveel mogelijk over de verschillende kernen verspreid
moeten worden, en concentraties binnen de kernen en wijken moeten
worden voorkomen.
Aan het einde van de avond bedankte Hans Slooijer de sprekers en de
aanwezigen voor hun bijdrage aan het welslagen van deze politieke
avond.

Over burgers en banken
door Esther de Lange, Europees Parlementslid voor het CDA
Sinds het begin van de economische crisis is de
verhouding tussen burgers en banken veelal
moeizaam. In 2008 lijkt de financiële wereld in
brand te staan. Na het nemen van (te) grote
risico's en het in de markt zetten van gevaarlijke
producten moesten banken met overheidsgeld
gered worden. De bonus was voor de bankier,
het reddingsplan ging op kosten van de
maatschappij. Zelfs sommige overheden komen  mede door deze grote
reddingsoperaties  aan de rand van de afgrond te staan.
Een specifiek onderdeel van het probleem is de sterke verwevenheid
van landen en banken. Je ziet dan bijvoorbeeld problemen bij een
Spaanse bank leiden tot problemen voor de Ierse overheid. Misschien
wel het meest schokkende dat ik in die periode zag, was dat Europese
burgers  zelfs in ons mooie eigen land  zomaar delen van hun
spaargeld in rook op zagen gaan. Alle onrust zorgde voor het volledig
wegvallen van het vertrouwen van zowel burgers als de markt zelf.
Europa en haar lidstaten concludeerden: dit nooit meer.
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Onderdeel van een breed pakket aan maatregelen was het opzetten van
de Europese Bankenunie met meerdere pijlers. Om risico's meer onder
controle te krijgen, is er een systeem opgezet van uniform toezicht voor
alle Europese banken. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt over wat er
moet gebeuren bij het daadwerkelijk omvallen van een bank. Afspraken
die inhouden dat de staat daar niet zomaar de portemonnee voor kan en
mag trekken.
Maar het allerbelangrijkst vind ik dat ons spaargeld veilig is, waar dan
ook in Europa. Als mogelijk sluitstuk van de Europese Bankenunie wordt
er nu gesproken over een Europees systeem voor de garantie van
spaartegoeden tot € 100.000, te financieren door de bankensector zelf.
Ik heb de eer om namens het Europees Parlement op dit belangrijke en
ook gevoelige dossier verantwoordelijk te zijn. Het brengt een dilemma
met zich mee. Aan de ene kant kan het niet zo zijn dan het
zuurverdiende spaargeld van een Italiaan minder veilig is dan het
spaargeld van een Duitser. Ook die Italiaan wil rustig kunnen slapen met
de gedachte dat het potje voor zijn kinderen of voor de aankoop van een
huis er de volgende ochtend nog is.
Aan de andere kant zie ik ook dat er qua risico's en beleid nog grote
verschillen bestaan tussen de Europese lidstaten. Landen en banken in
heel Europa moeten dus hun verantwoordelijkheid nemen. Pas dan is
het een gezond idee om risico's in de Europese bankensector te
spreiden over alle lidstaten. Dit proces zal tijd vergen, maar het is wel
nodig. Het wordt tijd dat de bank weer dienstbaar is aan de burger en
niet andersom.
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Meditatie: Een theoloog over migranten en vluchtelingen …
door drs. J.A. Berkheij,
predikant Hervormde Gemeente Woerden
We spreken over migratie, we denken aan
vluchtelingen en iedereen die zo genoemd wil
worden. We denken aan oorlogen en zeker ook aan
de draagkracht van onze samenleving. Kan er vanuit
de theologie nog iets zinvols ingebracht worden?
Afhankelijk van elkaar
In het kerkelijk denken grijpen we als het gaat over mensen die hun land
om wat voor reden dan ook ontvlucht zijn graag terug op teksten als
Leviticus 19:34 : ‘Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als
geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf
vreemdelingen geweest in Egypte’. In deze teksten klinkt ook de wijsheid
van het oude Midden Oosten door: Ieder mens kan in een situatie
terecht komen dat de hulp van anderen nodig is om te overleven. Dat
gold al voor ‘onze’ voorouders, het volk Israël in Egypte, het kan straks
ook voor ons gelden! Ieder mens in de wereld heeft er dus belang bij dat
iedere gemeenschap gastvrij is voor de ‘vreemdeling die in ons midden
woont’!
Het mooie van deze gedachte is dat je geen gelovig mens hoeft te zijn
om je er door te laten overtuigen. Het is in ieders belang om gastvrij voor
anderen te zijn. We erkennen daarbij wel dat deze tijd een andere is dan
de Bijbelse tijden. De overtuiging dat we wereldwijd afhankelijk zijn van
elkaar is voor mensen minder vanzelfsprekend als destijds. Op ieder van
ons rust dan ook de taak om mensen er op te wijzen dat het een illusie is
dat we het ons kunnen permitteren om alleen naar onze eigen belangen
te kijken. Een tweede is dat in de christelijke traditie wel over
vluchtelingen en groepen van vluchtelingen gaat, maar nog niet om
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migratie van hele bevolkingen. Dit zijn andere vragen die om andere
antwoorden vragen.
Machteloosheid
De vragen zijn ingewikkeld genoeg. Deelnemers aan het publieke debat
kennen zelden alle feiten over het leven in Syrië, Irak, Turkije,
Griekenland, Duitsland of, om maar eens een hele andere kant op te
kijken, in de landen van Noord en MiddenAfrika. Heldere redeneringen
en inhoudelijke discussies zijn soms met een kaarsje te zoeken. Steeds
meer politici zijn zich er van bewust dat als zij de bevolking en de kiezer
mee willen nemen, een zeker populisme misschien toch wel handig is.
Zelfs als iemand een goed overzicht en helder inzichten heeft, staat de
onmacht om werkelijk de praktijk te veranderen om de hoek van de deur.
Voor veranderingen en zeker oplossingen zijn we wereldwijd afhankelijk
van wat anderen denken en vooral doen!
Toch zou ik het hier graag nog iets ingewikkelder willen maken. Ik ben er
bewust van dat dit u misschien niet direct verder helpt, maar doe dit
omdat ik als theologische wetenschapper en als gelovig mens denk dat
het nodig is. Vanuit het geloof en de theologie mag u verwachten dat er
juist vanuit het perspectief van Jezus een nieuw licht schijnt dat uitnodigt
tot nieuwe gezichtspunten.
Een theologisch perspectief
We zijn zo gewend aan onze wereld met al haar vanzelfsprekendheden,
dat het moeilijk is buiten de bestaande kaders te denken. Het
theologisch perspectief nodigt daar nadrukkelijk wel toe uit. Sterker nog,
wie haar negeert is gedoemd te blijven zoeken langs wegen waar elke
tijdelijke oplossing leidt tot een groter probleem. De theologie biedt ons
het perspectief van het rentmeesterschap. Dat begrip uit Lucas 16 roept
niet in de eerste plaats op tot enige humaan en ecologisch verantwoord
handelen, maar zet onze werkelijkheid op zijn kop. Dit begrip meldt ons
dat wij niet de eigenaren zijn van deze wereld, ons land of onze
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woonplaats, we zijn slechts rentmeesters. ‘De aarde is van God!’, roept
psalm 24 ons toe. Er is geen sprake van eigendommen en
verworvenheden die we te verdedigen hebben. Alles wat we menen te
hebben is ons als genade toegevallen. Wie we zijn en wat we hebben
staat bovendien ten dienste van heel Gods schepping. Waar we
overigens zelf ook deel van uitmaken, we mogen ook aan onszelf
denken, maar niet alleen. Er valt een wereld te winnen.
Helpt dit perspectief ons verder? Het maakt ons denken fundamenteel
anders. De verworvenheden van onze samenleving zijn niet meer zo
vanzelfsprekend. We mogen vragen stellen bij de vanzelfsprekendheid
van nationale staten zoals die zich in de vorige eeuwen ontwikkeld
hebben,
de
internationale
verhoudingen,
de
heersende
sociaaleconomische systemen. We hoeven niet terug naar de
vanzelfsprekendheden uit Bijbelse tijden, maar krijgen de vrijheid om te
zoeken naar nieuwere oplossingen. Oplossingen waarin we ook
antwoorden durven vinden voor de oorzaken van wereldwijde
migratiestromen. We bekijken onze vragen vanuit mondiaal perspectief,
vanuit de overtuiging dat de aarde van God is.

28

CDA Ombudsman Jos van Riet

