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Struikelend parkeerbeleid in Woerden

Verandering, verdeeldheid en de
verwondering Als fractievoorzitter van
Inwonersbelangen heb ik mij verwonderd over
de hele gang van zaken over de aanpak,
invoering en uitwerking van het parkeerbeleid.
Basis was de verkeersvisie, parkeervisie en
de binnenstadvisie. Hierin staan
uitgangspunten die in de uitwerking op
verschillende manieren uitgelegd zijn. Ook de
politieke partijen staan daar weer verschillend
in. Dat bleek uit …

Lees meer

Temporiseren voorbereidende werkzaamheden
windmolens

Op dit moment is het onduidelijk wat een
veilige afstand is van windmolens tot
woningen. De Raad van State bepaalde eind
juni 2021 dat eisen over bijvoorbeeld geluid,
veiligheid en slagschaduw niet meer op
nationale normen mogen worden gebaseerd,
maar aan Europees recht moeten voldoen. En
begin juli 2021 heeft de Tweede Kamer met
133 stemmen de motie aangenomen dat …

Lees meer

Onderhoud Sportpark en Fietspaden

Scheuren wielerparcours Cromwijck door
onderhoud De afgelopen periode is er bij en
rondom het sportpark Cromwijck onderhoud
gepleegd. Ook is het wielrenners parcours
opgelapt. Dat zag er prima uit. Daarna zijn de
watergangen uitgebaggerd waarvoor gebruik
is gemaakt van stalen rijplaten. Desondanks
zijn er scheuren ontstaan door het gebruik
van zware materialen. De scheuren zijn
dusdanig dat dit niet zo …

Lees meer

parkeerbeleid Woerden - grote groep onevenredig zwaar
benadeeld

Bij de uitwerking van het parkeerbeleid zijn te
veel bewoners en ondernemers niet goed
betrokken geweest. Dit heeft geleid tot een
parkeerbeleid die bij een deel van de
bewoners tot tevredenheid leidt. Maar helaas
wordt een ander deel van bewoners en
ondernemers onevenredig benadeeld. Dit is
de uitkomst van een bewonersavond
georganiseerd door Inwonersbelangen. Hierbij
waren ook aanwezig de VVD …

Lees meer

Bijstand gedupeerden toeslagenaffaire Woerden

De afgelopen week (september 2021) hebben
de mensen naar het televisieprogramma
Steenrijk en Straatarm kunnen zien wat een
diepe sporen het bij de slachtoffers van de
toeslagenaffaire heeft
nagelaten. Inwonersbelangen ziet dat de
gemeente op de gemeentepagina opnieuw
een oproep wordt gedaan om als mensen de
dupe zijn van de toeslagenaffaire zich nog
steeds kunnen melden. Oproep
toeslagenaffaire Woerden Inwonersbelangen
is …

Lees meer
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