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Terugblik november en december 2021

Verkiezingen Woerden

Op 16 maart zijn de verkiezingen in Woerden
voor de gemeenteraad. Op deze pagina kunt
u lezen wat we hebben bereikt, de komende 4
tot 6 jaar willen bereiken en wie dit gaan doen
namens Inwonersbelangen.

Lees meer

Verkeersveiligheid en parkeren op het Defensie-eiland

In de afgelopen periode hebben wij
(Inwonersbelangen, CDA en D66) van diverse
inwoners van het Defensie-eiland zorgen
vernomen over de verkeersveiligheid op het
eiland. Daarnaast speelt een vraagstuk
rondom de mogelijkheid van een tweede
bewonersvergunning voor het parkeren van
de auto. Vragen over parkeren Wij hopen
hierover helderheid te krijgen met de
volgende vragen. Bij de aankoop van hun
woning …

Lees meer

Raadsvergadering december: geen geld naar windmolens
en meer

In de laatste raadsvergadering van 2021
komen een aantal onderwerpen aan bod waar
wij ons hard voor willen maken. Eén daarvan
is geen geld naar windmolens.
Coalitieakkoord: er moeten afstandsnormen
komen voor windmolens In het coalitieakkoord
voor de nieuwe regering is het volgende
opgenomen over windmolens. Er komen
heldere afstandsnormen voor de bouw van
windmolens op land. Gezien de schaarse …

Lees meer

Kandidaten Inwonersbelangen
gemeenteraadsverkiezingen 2022

Afgelopen week is er door de leden van
Inwonersbelangen de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2022
vastgesteld. De 18 kandidaten zijn mensen
zoals jij en ik. Jong, oud, vrijgezel, vader,
moeder opa en oma. Werkzaam als
verpleegkundige, manager, veteraan, arts,
loodgieter, ambtenaar en buschauffeur.
Mensen die gewoon, betrokken en dichtbij
zijn. Hendrie van Assem Hendrie van Assem
is in juli van …

Lees meer

QR-code melding kapotte lantaarnpaal verdwijnen

Er is nogal wat te doen over de verlichting in
de openbare ruimte van gemeente Woerden.
We zijn benaderd voor de verlichting op het
Kerkplein in Woerden die kapot was. Na
melding werd de verlichting zelfs verwijderd.
Lees hier het bericht dat verschenen is in het
Algemeen Dagblad. Vaak hele wijken geen
licht We krijgen ook regelmatig berichten van
inwoners …

Lees meer

Inwonersbelangen Gewoon Betrokken Dichtbij

Inwonersbelangen is de lokale partij in
Woerden. In 2022 bestaat de partij alweer 30
jaar. In december 1993 is die opgericht. Een
partij die gewoon, betrokken en dichtbij de
inwoners staat (Inwonersbelangen Gewoon
Betrokken Dichtbij). Gewoon zoals jij en ik
Inwonersbelangen bestaat uit gewone
mensen zoals jij en ik. Jong, oud, vrijgezel,
vader, moeder opa en oma. Werkzaam als
verpleegkundige, …

Lees meer

Leegstand in Woerden is onacceptabel

Tot onze verbazing staat een groot aantal
huurhuizen in Woerden lange tijd leeg.
Hendrie van Assem is een ochtend door 2
buurten gelopen. Tot zijn verbazing zag hij er
19 leegstaan. Daarom dat we hierover bij de
gemeente aan de bel trekken. Leegstand in
Woerden is onacceptabel.   Wachttijd
huurwoningen opgelopen tot 14 jaar
Afgelopen maand werd de gemeenteraad
geïnformeerd …

Lees meer

Motie Borstonderzoek in Woerden aangenomen

Van de zomer ontvingen wij veel berichten
van vrouwen die voor het
borstkankeronderzoek niet terecht konden in
Woerden zelf. Ze moesten naar Hoog
Catharijne in Utrecht, Maartensdijk, Meerkerk
of Nieuwegein. Voor ons was dat aanleiding
om aan de bel te trekken bij het Centrum voor
bevolkingsonderzoek (RIVM). De oorzaak die
zij aangaven was jarenlange onderbezetting
en de COVID-19. Ministerie VWS …

Lees meer

Motie herverdeling bijdrage Rijk aangenomen

Gemeentes worden voor een groot deel
gefinancierd door de Rijksoverheid. Vanuit de
Rijksoverheid komen nu voorstellen waarbij
gemeente Woerden circa € 3.000.000,-
minder krijgt. Inwonersbelangen wil dit
voorkomen en heeft daarom een voorstel
(Motie herverdeling bijdrage Rijk) ingediend
om dit te voorkomen. Gemeentefonds De
financiering van de gemeente door de
Rijksoverheid gebeurt door het
gemeentefonds. De Rijksoverheid kijkt bij de
…

Lees meer
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