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10 miljoen euro inhuur gemeente Woerden

Uit onze raming blijkt dat gemeente Woerden
jaarlijk 10 miljoen euro uitgeeft aan inhuur
externen. Wat de verwachte inzet voor 2021 is
en wat met deze inhuur bereikt gaat worden
kon het college niet geven. Voor
Inwonersbelangen de reden om voor te stellen
om hierop 25% te bezuinigingen in 2021. 130
mensen worden er per jaar ingehuurd
Inwonersbelangen is al …

Lees meer

Rembrandtbrug 29 miljoen? Rietveldbrug voor minder
poen!

Op 15 oktober wordt er besloten in de
gemeenteraad waar een extra brug (Coalitie
wil de Rembrandtbrug voor €29,- miljoen) in
Woerden aangelegd wordt. Sinds 1987 zijn er
veel onderzoeken naar gedaan. Dit keer waren
4 varianten aan de beurt. Inwonersbelangen
kiest voor de Rietveldbrug. Deze is veruit de
goedkoopste en de enige variant die het
verkeer echt een extra …

Lees meer

Hoe duurzaam is de cadeaukaart duurzaam Woerden?

De afgelopen week zijn op 22.000 Woerdense
adressen brieven gestuurd van duurzaam
Woerden en de Gemeente Woerden. In deze
brief krijgen de inwoners een plastic
cadeaukaart van €75,-. De kaart moet je
activeren en is tot december geldig, waarbij
geldt op=op. De campagne oogt sympathiek.
Ondanks roept dit de nodige vragen op bij
inwoners die zich hiervoor hebben gewend bij
…

Lees meer

Punaises Harmelen niet altijd het veiligst

Voor de verkeersveiligheid zijn er in Harmelen
op een aantal plekken punaises aangelegd.
Op de foto is de punaise op de T-Splitsing
Haanwijk-Uitweg te zien. Inwonersbelangen
vraagt om deze situaties te verbeteren.
Verbeteringen punaises Harmelen in 2002
doorgevoerd In 2002 heeft Inwonersbelangen
aangegeven dat de punaises Harmelen
(destijds noemden we dat de “hobbels en
bobbels”) een verkeerd en onveilig gedrag …

Lees meer

36 windmolens in Woerden

Windmolens brengen gezondheidsrisico's met
zich mee. Tenzij ze op meer dan 2 kilometer
afstand van woonwijken komen. De
gemeenteraad van Woerden lijkt terug te
komen op uitspraken hierover uit 2009. In de
duurzaamheidsplannen voor gemeente
Woerden zijn er 36 ingetekend.
Inwonersbelangen wil geen risico's lopen met
de volksgezondheid. Dit is onacceptabel. Ook
nu moet de gemeenteraad geen windmolens
willen toestaan …

Lees meer
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