
28 december 2022.

Aan:  College van Burgemeester en Wethouders – Gemeenteraadsleden – 
Medewerkers Gemeente-Kantoor.

L.S. 

Mag ik mij even voorstellen. Leeftijd 80+. Ik woon sinds 1977 in Woudenberg. 

Reden van dit schrijven: 

Gemeente laten weten dat de inwoners van Woudenberg, de Woudenberger- De Let 
Op en de berichtgeving met betrekking tot de werkzaamheden en beslissingen van 
de Gemeente Woudenberg in het algemeen aardig volgen.

Over het Gemeente-nieuws hoor je veel commentaar bij persoonlijke ontmoetingen. 
Dat is vaak niet positief en heel vaak de opmerking “Nou ze doen maar”. Dat vind ik 
teleurstellend. Het meeste nieuws van de gemeente  komt naar buiten via de 
verslagen van de Raadsvergaderingen. Die zijn vaak heftig en overrulen vaak de 
positieve berichten.  Dat is de journalistiek! Ik vind de hele discussies vaak partijdig. 
Ik krijg de indruk dat iedere partij druk is met zijn eigen belangen. We moeten 
samenwerken, welke achtergrond we ook hebben. Er wordt veel gepraat en er wordt 
veel advies gevraagd aan derden. Binnen de gemeente is er  veel werk. Er komt veel
nieuws naar buiten over Nieuwbouw – Winkelstand – Leegstand etc.  

Naar mijn mening zou het goed zijn, indien het Bestuur van de Gemeente - 
Raadsleden – Gemeentemedewerkers iets meer aandacht zouden  hebben naar de 
mening van Bewoners. Er moet meer gebouwd worden aan een Gemeenschap. We 
gaan steeds meer in Eigen hokjes zitten – Kerkelijk en Politiek.  Er zijn wel 
inspraakavonden over bepaalde onderwerpen. De ouderen kost dit teveel energie 
om daarheen te gaan. Het gaat mij om het gewone Welzijn van Jong en Oud, 
bewoners en gasten. Er wordt al jaren veel tijd, geld en energie gestoken in Het 
Centrum-Plan tav. de Winkelstand. Deze is bedroevend voor een dorp met meer dan
13.000 inwoners. 

Er wordt veel gedaan in het Cultuurhuis en De Schans. Ik hoop dan ook dat dit zal 
blijven bestaan. Dit kan doorgaan dank zij de hulp van heel veel vrijwilligers. Het is 
mij bekend dat de Gemeente hieraan ook bijdraagt, maar dat komt het welzijn van 
bewoners ten goede en daarmee kweek je Gemeenschap. Aan het bouwen van 
gemeenschap moet meer gedaan worden. 

Hier wil ik een persoonlijke ergernis aan toevoegen; Het probleem: beperking van 
Stikstof. Een groot moeilijk Item. Gevolg: Ophangen omgekeerde vlaggen! Dames en
Heren de omgekeerde vlaggen hebben lang gewapperd. Het doet veel inwoners pijn!
5 jaar oorlog en onderduiken; Rood-wit-blauw verboden!  Het bestuur van de 
gemeente en de daarbij betrokken partijen zouden met elkaar moeten  overleggen en
besluiten  dat deze op een bepaalde datum verwijderd zijn. 1 Januari is niet meer 
mogelijk. 1 februari moet mogelijk zijn. 

Ik zou meer aandacht wensen van het “ Het Instituut” Gemeente voor de 
leefbaarheid van de bewoners. Een voorbeeld: In de krant staat een artikel over een 
vergoeding van € 600.000.--, ontvangen van het Rijk, bestemd voor huisvesting 
Oekraïners.  De Gemeente heeft een overschot. Dan staat er met grote letters in de 



krant,  dank zij bedrijven en inzet van bewoners hebben we dit niet allemaal nodig. 
Het bestuur gaat nu kijken wat en hoe dit verder zijn beslag krijgt. Geen idee hoe de 
verdere verwerking gaat, is voor mij ook niet van belang.

Graag wil ik u als bestuur enkele wensen doorgeven, waarvan bewoners direct 
voordeel hebben en wat niet onbetaalbaar is voor onze Gemeente. In de oudere 
wijken, bv. van de Nico Bergsteynweg tot aan de Geeresteinselaan zijn de trottoirs bij
alle tussenstraten onbegaanbaar voor wandelaars -  Rollators – Rolstoelen. Voor de  
de ouderen van de Vermeulenhof – Groenewoude en de Kersentuin en degenen die 
in de wijken  wonen zijn al deze trottoirs onbegaanbaar. Dit geldt niet alleen voor 
ouderen maar ook voor de jongeren met een beperking. Wellicht is dit ook in andere 
wijken van belang. Daarnaast ziet ons dorp  er slordig/onverzorgd uit langs de 
trottoirs en de groenperken. Ik begrijp best dat dit geld kost, maar de bewoners 
hebben wel de indruk dat dit nooit aandacht heeft van Het Bestuur.  Er kan een plan 
opgesteld worden, gezamenlijk met de bewoners om dit met elkaar te regelen. Voor 
een dergelijk plan kan er gebruik gemaakt worden van de samenwerking tussen de 
Gemeente en bewoners. Hier behoeft geen externe deskundige aangetrokken te 
worden.

Zo zijn er  nog wel meerdere zaken denk ik. Ik denk hier al een tijd over na, vandaar 
dit schrijven. Mijn armen zijn te kort om hier wat aan te veranderen!  

Mijn wens voor het Nieuwe Jaar:  

Voor U, alle medewerkers van het “”Instituut Gemeente””, Gezondheid, Vreugde in 
Uw werk! 

Laten we bouwen aan een betere Gemeenschap onder de bewoners van 
Woudenberg voor alle leeftijden.

Vriendelijke groet,

SVP DIT SCHRIJVEN NIET PLAATSEN IN DAGBLADEN.


