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Duokoop: Betaalbaarheid woningen vergroten

Al jaren zoekt Inwonersbelangen naar
oplossingen om de betaalbaarheid van
woningen te vergroten. Zo deden we een
aantal jaren geleden de suggestie
(woningbouw) om de grond los te koppelen
van de woning. Destijds werd het als juridisch
niet mogelijk geacht door het college. Nu zijn
er voorbeelden in andere gemeente waarbij
het wel mogelijk is. Duokoop In de nieuwsbrief
van …

Lees meer

Geen verlichting in de gevaarlijke bocht van Barten

Diverse signalen heeft Inwonersbelangen
ontvangen dat de verlichting in de gevaarlijke
bocht van Barten het niet doet. Reden om
vragen hierover te stellen. Verlichting werkt
niet Inwonersbelangen is door inwoners er op
gewezen dat in de gevaarlijk bocht van Barten
de verlichting het niet doet en dat dit geen
incident is. De bocht van Barten is het
gedeelte vanaf de …

Lees meer

Bijstand voor gedupeerden toeslagenaffaire Woerden

Kan gemeente Woerden bijstand verlenen aan
gedupeerden van de toeslagaffaire Woerden?
Daarvoor pleit Inwonersbelangen bij gemeente
Woerden. Gemeente Woerden heeft hiervoor
een steunpunt opgericht. Meer informatie is te
vinden via de website van Woerdenwijzer.
Toeslagenaffaire nog lang niet voorbij
Inwonersbelangen is met velen nog steeds
verbijsterd over de gang van zaken bij de
toeslagenaffaire. Deze is nog lang ten einde.
…

Lees meer

Na vragen Inwonersbelangen grootschalige vaccinatie
Woerden

Inwonersbelangen maakte zich zorgen over de
snelheid die geboden is op het moment dat er
voldoende vaccins voorhanden komen voor de
groep 18 tot 60 jarigen. Daarom heeft zij dit
aangekaart bij de gemeente. Zorgen om
snelheid Bij inwoners zijn er zorgen dat ze snel
de vaccinatie kunnen krijgen. De vraag is of de
overheid/Woerden er klaar voor is om …

Lees meer

Seniorenwoningen in Harmelen

In Harmelen komen 2 locaties beschikbaar
voor bouw van nieuwe woningen.
Inwonersbelangen vraagt of de gemeente zich
wil inspannen om hier seniorenwoningen in
Harmelen te bouwen. Brandweerkazerne en
gymzaal-noord In de begroting van 2021 staan
twee dingen die de fractie van Inwoners
opgevallen zijn en bijzondere aandacht
verdiend. Als eerste de vervanging van de
brandweergarage in het centrum van
Harmelen …

Lees meer
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