
 

 

Woudenberg, 1 september 2022 

 

Beste Gemeenteraad, 

 

Afgelopen jaar heb ik in mijn werk gemerkt dat er gezinnen in Woudenberg zijn die geen geld hadden 
om tampons of maandverband te kopen. Een verschrikkelijke ontdekking voor mij. “ Dit in mijn 
welvarende dorp. Misschien wel op 100 meter van mijn woning? In Woudenberg?”, dacht ik. 

Maar het zal mogelijk nog wel veel erger worden. Voor honderden gezinnen in onze plaats komt er 
een wijziging van de energienota aan. Voorschotnota’s zullen met honderden euro’s omhoog gaan. 
Je hebt geluk als dit maar een verhoging van 500 euro per maand is, maar ik vrees dat de bedragen 
hoger zijn. Want een gemiddeld verbruik van 4500 KWh elektra en 1700 m3 gas levert op dit moment 
een voorschotnota van plm. 1100 euro op.  

Een onmogelijke financiële opgave voor bijna alle gezinnen in onze plaats. En wat gaat dit betekenen 
voor onze mensen en onze lokale economie? De winter gaat eraan komen. Dus ik zou wel graag 
willen weten wat de gemeentelijke plannen en voornemens zijn om aan deze komende catastrofe 
het hoofd te kunnen bieden. Want de plannen, voor 2023 (!), van ons kabinet zijn niet toereikend en 
adequaat genoeg om de broodnodige financiële verlichting te kunnen geven. 

Hoe zal het gaan met onze ouderen die van een AOW en een klein pensioen rond moeten komen, de 
alleenverdieners, de mensen met een uitkering, gezinnen met schoolgaande kinderen? Wat zijn de 
actieplannen van onze gemeente in deze crisis? Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om te 
voorkomen  dat mensen afgesloten worden van gas en licht? Of in het ergste geval hun woning 
moeten verlaten omdat ze de lasten niet meer kunnen betalen? 

Wat we de afgelopen jaren van de landelijke politiek  gemerkt hebben is dat veel problemen hen 
boven het hoofd gegroeid zijn. Voornamelijk omdat men liever op de handen zat dan de handen uit 
de mouwen te steken. Ik hoop dat onze gemeente voortvarender te werk gaat. Uw antwoord 
afwachtend. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Carel Pronk 
Rembrandtlaan 38 
3931TK Woudenberg 
cpw@kpnmail.nl 
 


