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1.

Bestuursaangelegenheden.

•

De BBW heeft op dit moment een volledig bestuur met bekwame, gemotiveerde en
betrokken bestuurders met een gevarieerde achtergrond en inbreng. Er zijn geen vacatures.
• Bij voorkeur dienen de bestuursleden uit verschillende delen van de binnenstad te komen.
• Eind 2010 telt het BBW bestuur 6 bestuursleden, te weten:
o Marga Miltenburg, voorzitter
o Alie Horden, vice-voorzitter (tevens voorzitter Platform Binnenstad)
o Rob La Fors, secretaris
o Ernst Verschoor, penningmeester
o Frank van Laar, bestuurslid (tevens bestuurslid Platform Binnenstad)
o Nanette Mostert, bestuurslid
o Op de algemene ledenvergadering van 18 mei 2010 zijn Frank van Laar, Alie Horden,
Marga Miltenburg en Ernst Verschoor herbenoemd voor een periode van 2 jaar met de
mogelijk van verlenging voor 2 x 2 jaar. Voor deze (her)benoeming werd het
Huishoudelijk Reglement aangepast.
2.

Status van de Belangenvereniging Binnenstadsbewoners Woerden (BBW)

•

De BBW is opgericht op 19-10-1992 en telde ultimo 2010 263 huishoudens (adressen
vaak met meer personen). De leden/huishoudens betalen als jaarlijkse contributie € 4,-.
Naast leden zijn in 2009 ook “Vrienden van de BBW” geïntroduceerd voor
geïnteresseerden buiten de singels. Ook vrienden betalen een bijdrage van € 4,-. Ultimo
2010 waren er 3 vrienden.
De BBW is opgericht door de bewoners van de binnenstad om hun belangen te behartigen
bij de ontwikkeling van de binnenstad via een deelname in de gemeentelijke
project/adviesgroep.
Inmiddels is deze adviesgroep opgeheven en is er een stadsplatform gestart. De BBW
werd gevraagd daarin de hoofdrol te spelen. De BBW heeft er echter voor gekozen om te
blijven bestaan als belangenvereniging voor alleen de bewoners. Wel is een BBW
bestuurslid voorzitter geworden van het Platform Binnenstad en is een BBW bestuurslid
ook lid van het platform.
De gemeente heeft besloten dat de BBW vanaf 01-01-2009 geen rechtstreekse subsidie
meer krijgt. In plaats daarvan krijgt het Platform Binnenstad de subsidie; een deel daarvan
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(€ 1.000) wordt doorgegeven aan de BBW. Ook voor 2011 is deze subsidie aan BBW
toegekend, ondanks de bezuinigingen voor de platforms.
3.
•

Activiteiten BBW in 2010

Speerpunten van het beleid in het kader van de belangenbehartiging zijn:
o een goede communicatie met de gevarieerde bewonersgroepen in de binnenstad
o een goede communicatie met de horeca, de ondernemers en de culturele groepen
o een goede communicatie met wethouders, ambtenaren, de politie en de politiek.
• Het BBW bestuur vergaderde 4 maal in 2010.
• Er waren 3 ledenbijeenkomsten:
o Op 2 februari 2010 het Verkiezingsdebat Binnenstad met vertegenwoordiging van
alle 7 aan de gemeenteraadverkiezingen deelnemende partijen. Deze avond werd
bijgewoond door 69 personen.
o Op 18 mei 2010 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met een discussie over
het Coalitieakkoord van mei 2010 en een presentatie door Piet van der Zouw, Club
van Ooit met foto’s en verhalen over (oud) Woerden. Er waren 18 personen
aanwezig.
o Op 30 november 2010 werden de nieuwe wethouders Bob Duindam
(wijkwethouder binnenstad) en Titia Cnossen (ondermeer verkeer) aan de
binnenstadbewoners voorgesteld. Gediscussieerd werd over diverse belangrijke
onderwerpen zoals parkeren, centrumring en evenementen. 55 personen woonden
deze avond bij.
• Er kwamen twee BBW nieuwsbrieven uit (verspreid per e-mail en bezorging):
o April 2010: de voorjaarsnieuwsbrief
o November 2010: de najaarsnieuwsbrief (deze nieuwsbrief werd verspreid onder
alle 1000 binnenstadshuishoudens).
• Verder communiceerde de BBW met haar leden via e-mail:
o 25 januari: uitnodiging verkiezingsdebat 2 februari 2010
o 13 februari: verslag verkiezingsdebat
o 8/30 november: uitnodiging/reminder ledenbijeenkomst 30 november
o Diverse e-mails inzake contributie
o In sommige gevallen werden berichten apart bezorgd aan leden die geen email
hebben opgegeven (ca 35%)
• Het bestuur heeft in samenwerking met het Platform Binnenstad gewerkt aan het
realiseren van een website voor de binnenstad Woerden: www.binnstadwoerden.nl.
Deze website is op 1 februari 2011 gelanceerd.
• Het bestuur voerde besprekingen en correspondentie met diverse instanties zoals
gemeente Woerden en participeerde in diverse klankbord/werkgroepen, bijvoorbeeld:
o Participatie in Platform Binnenstad (voorzitter en bestuurslid vanuit BBW)
o Werkgroep “Veilig ondernemen” samen met de gemeente, de Brandweer, de
politie, de horeca, Stadshart Woerden en Horeca Nederland.
o Verder nam BBW deel in inspraakrondes, rondetafelgesprekken en invullen van
vragenlijsten van de gemeente
o Inspreken op commissievergadering 3 november inzake Evenementennota 2010
o Diverse contacten met pers om te reageren op ontwikkelingen die bewoners aangaan zoals
evenementen en parkeren.

4

Aandachtspunten in 2010

•
•

Overleg over terrasaanvraag XO resulterend in intrekken verzoek door XO.
Verkeersproblematiek:
o Sluipverkeer in Prins Hendrikkade / Oranjebuurt. Dit probleem is in 2010 eindelijk
opgelost.
o Een evaluatie van de centrumring met gemeente, politie en platform: een van de
discussiepunten op de ledenbijeenkomst van 30 november: de “30 km” signalering
gaat er komen!
o En de vraag naar meer handhaving door de politie van de regels
Verder overleg over de invulling van Defensie-eiland
Veiligheid in de binnenstad (een enquête betreffende het belang van actie-/knelpunten
hieromtrent in de binnenstad)
Aandacht voor vandalisme en zwerfvuil
Indienen van diverse zienswijzen inzake Evenementennota, Locatiebeleid Evenementen
en Horeca. Naar aanleiding van het inspreken door de BBW op de commissievergadering
op 3 november 2010 zijn de Evenementennota en de nota Locatiebeleid Evenementen
door het college teruggenomen voor verdere uitwerking met de juridische paragraaf. De
BBW had vraagtekens gezet bij de controle en handhaving van evenementen.
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