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1.

Bestuurszaken.



De BBW heeft op dit moment een bestuur met bekwame, gemotiveerde en betrokken
bestuurders met een gevarieerde achtergrond en inbreng. Gezocht wordt naar diverse
bestuursleden ter vervanging van enkele bestuursleden die in 2013 gaan aftreden.
Bij voorkeur dienen de bestuursleden uit verschillende delen van de binnenstad te komen.
Eind 2012 telt het BBW bestuur 5 bestuursleden, te weten:
o Marga Miltenburg, voorzitter (treedt af in 2013)
o Alie Horden, vice-voorzitter
o Rob La Fors, secretaris
o Ernst Verschoor, penningmeester (treedt af in 2013)
o Linda van Dijk, bestuurslid vanaf 22 november 2012
o Nanette Mostert, bestuurslid tot 22 november 2012




2.

Status van de Belangenvereniging Binnenstadsbewoners Woerden (BBW)



De BBW is opgericht op 19-10-1992 en telde ultimo 2012 233 leden (adressen vaak met
meer personen). De leden/huishoudens betalen als jaarlijkse contributie € 4,-.
Naast leden zijn ook “Vrienden van de BBW” geïntroduceerd voor geïnteresseerden
buiten de singels. Ook vrienden betalen een bijdrage van € 4,-. Ultimo 2012 waren er 4
vrienden.
De BBW is in 1992 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. Later is deze adviesgroep opgeheven en is er een Platform
Binnenstad gestart. De BBW werd gevraagd daarin de hoofdrol te spelen. De BBW heeft
er toen echter voor gekozen om te blijven bestaan als belangenvereniging voor alleen de
bewoners. Twee BBW bestuursleden traden toe tot het bestuur van het platform.
In het voorjaar van 2012 is besloten het platform op te heffen. Vervolgens hebben
gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en de BBW om taken van het platform te
integreren in de BBW. Afgesproken is dat de BBW als vereniging in haar huidige vorm
blijft bestaan, met jaarlijks minimaal 2 ledenbijeenkomsten, de nieuwsbrieven en de
website. Daarnaast zal het BBW bestuur een tweetal keren per jaar een “Breed Overleg
Binnenstad” organiseren met alle partijen uit het opgeheven platform. Daarop zijn
natuurlijk de BBW-leden, maar ook andere binnenstadbewoners welkom. Deze
vergaderingen zullen op de website en via de pers bekend worden gemaakt.








De subsidie van het platform gaat over naar de BBW. In 2012 kreeg de BBW een subsidie
van de gemeente Woerden van € 1.000. Voor het jaar 2013 is inmiddels een subsidie
toegekend van € 3.500.

3.

Activiteiten BBW in 2012



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
belangengroepen
o een goede communicatie met wethouders, ambtenaren, de politie en de politiek.
Het BBW bestuur vergaderde 5 maal in 2012.
Er waren 2 ledenbijeenkomsten:
o Op 29 april 2012 de officiële jaarlijkse ledenvergadering met een interview met de
nieuwe wethouder verkeer en vervoer Cor van Tuijl
o Op 22 november 2012 werd het nieuwe bestuurslid Linda van Dijk voorgesteld, de
integratie van het Platform Binnenstad in de BBW besproken en een presentatie
gegeven over de BOA’s (Buitengewone Opsporings Ambtenaren) door de
gemeente Woerden. Daarnaast werd een gesprek gevoerd met wethouder Bob
Duindam over diverse zaken in de binnenstad. Deze avond werd bijgewoond door
40 personen.
Er kwamen twee BBW nieuwsbrieven uit (verspreid per e-mail en brievenbus):
o Mei 2012: de voorjaarsnieuwsbrief
o December 2012: de najaarsnieuwsbrief
o Verder communiceerde de BBW diverse malen met haar leden via e-mail.
In het verslagjaar werd door het bestuur ook opnieuw veel aandacht besteed aan het up tot
date houden van de website voor de binnenstad Woerden: www.binnstadwoerden.nl. en is
het bestuur in 2012 actief geworden op Twitter: #bbw.
Het bestuur voerde besprekingen en correspondentie met diverse instanties zoals de
gemeente Woerden en participeerde in diverse klankbord/werkgroepen, zoals de
werkgroep Haven en Singels, de werkgroep “Veilig ondernemen” samen met de
gemeente, de Brandweer, de politie, de horeca, Stadshart Woerden en Horeca Nederland
en diverse inspraakavonden Parkeerbeleid Woerden.
Er waren ook diverse contacten met de pers om te reageren op ontwikkelingen die
bewoners aangaan.











4

Specifieke aandachtspunten in 2012




Blijvende aandacht voor vandalisme en zwerfvuil..
Overleg met bewoners en het indienen van een zienswijze voor de plannen voor een
tweede haven.
Overleg over geluidsmetingen bij evenementen.



