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Terugblik november en december 2020

Wat een buitengewoon jaar 2020 op naar 2021

Hoe kan je met een pandemie nog op een
behoorlijke manier besturen? De inwoners
betrekken bij plannen die belangrijk zijn voor
de gemeente? We kijken terug en constateren
dat de democratie op een andere manier vorm
krijgt. Lekker veilig thuis achter een scherm
vergaderen met Zoom, Teams of Pexip.
Participatie, betrokkenheid inwoner minimaal
Er was geen andere manier mogelijk omdat …

Lees meer

Betaalbare nieuwbouw Kamerik

In de gemeenteraad van 16 december werd
het voorstel behandeld om woningen te gaan
bouwen in Kamerik. De gemeenteraad stelt
daarvoor via een bestemmingsplan vast.
Inwonersbelangen wil dat nieuwe woningen
beschikbaar komen voor inwoners uit eigen
dorp of wijk. En een deel van de woningen in
het goedkope segment ontwikkeld worden. Dit
geldt dus ook voor de nieuwbouw Kamerik.
Bestemmingsplan …

Lees meer

Busbaan voor je deur

Als een donderslag bij heldere hemel kregen
de inwoners een brief bezorgd dat er een
busbaan voor hun voordeur wordt aangelegd.
Er was geen overleg geweest met de inwoners
aan de Stationsweg. Met de brief werden ze
geïnformeerd over de reeds zeer ver
gevorderde plannen. Parkeerplaatsen weg In
juli kregen omwonenden van de Stationsweg
een brief van de gemeente over …

Lees meer

Begroting 2021 Woerden

Afgelopen vrijdag 6 november is de begroting
2021 Woerden aangenomen. Het was duidelijk
niet onze begroting. Geen westelijke randweg,
te weinig buurtpreventie, te weinig nieuwbouw,
in standhouden van de hondenbelasting, te
weinig bomen en geen duidelijkheid over
hoeveel er ingehuurd wordt. Tot slot een forse
OZB-verhoging. Alleen de coalitiepartijen
stemde voor de begroting. Westelijke randweg
op de lange baan In …

Lees meer
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