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Inzet Politieboot Woerden

De afgelopen weken zijn er vele reacties
geweest van Inwoners over de veiligheid in de
singels en over de inzet van de Politieboot
Woerden. Zelfs in de Woerdense Courant is er
afgelopen week een column aan gewijd.
Naleven veiligheid op het water
Inwonersbelangen maakt zich met de
inwoners zorgen over de veiligheid op het
water van onze fraaie singels. Je …

Lees meer

Vragen over kap Platanen Emmakade

Naar aanleiding van publicatie en aanvraag
van een kapvergunning voor 9 platanen aan
de Emmakade in Woerden hebben wij
(Inwonersbelangen en LvdD) contact
opgenomen met de wethouder. Dit om de nut
en noodzaak van de kap van deze bomen te
bespreken. Ook van inwoners zijn vragen
hierover gesteld. Herplant van kap Platanen uit
2014 De onderbouwing van de
beleidsmedewerker was …

Lees meer

Kastanjebomen Exercitieveld behouden

Op 16 juli heeft de gemeenteraad haar besluit
over de kap van de kastanjebomen op het
Exercitieveld heroverwogen. Een maand
daarvoor had de gemeenteraad, op
Inwonersbelangen na, besloten tot kap van de
historische kastanjebomen. Acties van
inwoners Naar aanleiding van acties van
inwoners kwamen ook ander partijen tot het
inzicht dat de kastanjebomen niet hoeven te
verdwijnen. Samen met deze …

Lees meer

Kom 15 juli schommelen tegen kap Excercitieveld

Teken de petitie red de kastanjebomen en kom
schommelen tegen de kap Excercitieveld.
Deze destrasteuze stappen kunnen misschien
nog gestopt worden. Dan ook nog oproep om
op woensdag 15 juli tussen 14.00 en 16.00 uur
naar het Excercitieveld te komen. Dan zullen
een aantal bekende en minder bekende
Nederlanders en boom adopteren en met iets
verrassends komen. Na besluit in de …

Lees meer

Participatie over Hoge Wal - Recreatie pad

Participatie vragen over Hoge Wal In de stad is
er al lange tijd een flinke discussie gaande
over de op handen zijnde aanpak van het
gebied rondom de hoge wal. Het gaat daarbij
ook om de singel en het aanleggen van een
recreatie pad daarlangs. Zie afbeeldingen
hiervan in de bijlage. Recent verscheen er een
artikel hierover in de Woerdense …

Lees meer
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