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Amaliahof Harmelen

7 jaar later en nog geen woning in Amaliahof
Al zeven jaar is de gemeente bezig om een
stuk grond in Harmelen, wat nu Amaliahof
heet, samen met diverse partners te
ontwikkelen. Het gaat om het terrein aan de
Willem Alexanderlaan, waar ooit het zwembad
van Harmelen was, nu Kind en Co het
dagverblijf heeft en de basisschool De Fontein
…

Lees meer

Geluidshinder voorkomen nieuwbouwwijk Snellerpoort

Tijdens de politieke avond op 15 april 2021 is
het bestemmingsplan van de nieuwbouwwijk
Snellerpoort behandeld. De tijd bleek te kort
om alles te behandelen. Namens
Inwonersbelangen heeft Jeanet de Mari
diverse vragen gesteld over de leefbaarheid.
Met name om de geluidsoverlast te voor
komen. De vragen zijn na de politieke avond
schriftelijk voorgelegd aan het college.
Raildempers De nieuwbouwwijk …

Lees meer

Wat doet een wijkagent in gemeente Woerden?

Medio februari verscheen er op de website
van de NOS een mini documentaire over de
wijkagent. Hierin werd duidelijk dat een
wijkagenten veel te weinig toe komen aan hun
eigenlijke taken. De vraag is wat doet een
wijkagent in gemeente Woerden. Inleiding
De kerntaak van een wijkagent is veelal het
surveilleren op straat en het oplossen van
incidenten. Dit in het kader …

Lees meer

Windmolens op 500 meter in Woerden

Het college wil windmolens op 500 meter in
Woerden van woningen plaatsen. Het gaat
hier om de windmolens XXXL van 240 meter
tiphoogte (afstand tussen grond en hoogste
punt wiek). In eerste instantie was de afstand
tot woningen 10 maal de tiphoogte. Dus 2.400
meter van de XXXL windmolens. Windmolens
bij woningen leveren serieuze
gezondheidsrisico's op. De inwoners hebben
inspraak …

Lees meer

Lokale belastingen omlaag

Voor 2021 zijn de lokale belastingen voor
inwoners en bedrijven fors verhoogd. Dit is
onwenselijk en onnodig. Daarom dat
Inwonersbelangen wil dat de lokale
belastingen in Woerden omlaag gaan.
Hiervoor heeft zij een voorstel gedaan.
Belastingverhoging in huidige Coronacrisis
onverstandig Inwonersbelangen vindt het
onverstandig om, zeker in de coronacrisis, de
lasten voor inwoners en lokale ondernemers
te verzwaren. Inwoners en …

Lees meer

Ophoging Water- en Korenmolen weer uitgesteld

De wijk die in 1976 gebouwd is zou in 2001 al
opgehoogd worden. Na meermaals uitstel
hiervan zou het er toch echt dit jaar van
komen. Helaas heeft de gemeente laten
weten dat er weer uitstel komt. Op zijn vroegst
in 2023 is Water- en Korenmolen pas aan de
beurt. Onacceptabel Inwonersbelangen vindt
het niet uitstel onacceptabel. De bewoners
zijn …

Lees meer

Defensie-eiland Woerden: Smeedwerk en speelterrein

Op Defensie-eiland Woerden zijn nog wat
afrondende werkzaamheden niet helemaal
voltooid. Reeds eerder is de bereikbaarheid
van hulpdiensten aangekaart en het
parkeerbeleid. Onvoltooid zijn het
terugplaatsen van het laatste kunstwerk en
het opleveren van het speelterrein. Hugo
Kotenstein: kunstwerken Defensie-eiland
terug Door het ontwikkelen van woningen op
Defensie-eiland diverse kunstwerken tijdelijk
weggehaald. Hugo-Kotenstein heeft zich de
afgelopen jaren ingezet om …

Lees meer
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