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Windmolens Reijerscop zichtbaar in Harmelen

Windmolens Reijerscop straks zichtbaar in
Harmelen, 19-6-2021.Vandaag hebben de
inwoners van Reijscop in Harmelen zichtbaar
gemaakt wat de plannen voor de windturbines
van 240 meter hoog gaan betekenen voor
Harmelen. Ze worden straks voor groot deel
in Harmelen zichtbaar. Wilt u net als
Inwonersbelangen dat er in gemeente
Woerden geen plek is voor grote
windmolens? Dan kunt u dit delen …

Lees meer

Geen uitsterfbeleid bomen Exercitieveld

Het college stelt voor om bomen die sterven
op het Exercitieveld niet meer te vervangen.
Inwonersbelangen wil dat deze wel vervangen
worden. Geen uitsterfbeleid bomen
Exercitieveld. Exercitieveld Woerden De
afgelopen jaren is er het nodige te doen
geweest over het Exercitieveld in Woerden.
Het staat veel inwoners aan het hart. Het
bestaat onder andere uit waardevolle
kastanjebomen. Dit was ook …

Lees meer

Voorstel Witte Anjer Perkje in Woerden

Inwonersbelangen wil samen met het CDA en
WeDo een Witte Anjer Perkje in Woerden. Dit
als uiting voor de waardering voor de
Nederlandse Veteranen. Op 24 juni wordt dit
voorstel behandeld. Oproep Nationaal Comité
Veteranendag In 2019 is het Nationaal Comité
Veteranendag begonnen met de oproep aan
Nederlandse gemeenten om hun veteranen te
eren en waarderen met een speciaal Witte …

Lees meer

Gestuurde uitkomsten? Deel inwoners wil windturbines

Het college heeft voorstellen gedaan om grote
windturbines in gemeente Woerden te
plaatsen. Dit naar aanleiding van een
participatieproces waar 1.000 inwoners bij
betrokken zijn geweest. Op basis hiervan
concluderen ze dat een deel van de inwoners
tegen grootschalige windturbines en een deel
voor grootschalige windturbines is.
Inwonersbelangen hoort van inwoner heel
andere geluid. Duidelijk is dat inwoners
massaal in …

Lees meer

Kinderfietsplan, ieder kind een fiets

Wim de Kruif, van Inwonersbelangen, maakt
sinds 2011 deel uit van het ANWB-
Mentorenkorps. Zij zetten zich vrijwillig en
belangeloos in voor de doelstellingen van
ANWB. Het gaat hierbij om recreatie,
toerisme, verkeer en vervoer. Als Mentor is
Wim actief met het begeleiden van activiteiten
waarbij ze andere vrijwilligers bijstaan en
ondersteunen. Kinderfietsplan Wim steekt
veel tijd in de maatschappelijke initiatieven
van …

Lees meer
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