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Terugblik januari en februari 2022

Stem 14, 15 en 16 maart Inwonersbelangen

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

Theo Nieuwendijk nieuwe voorzitter

Afgelopen week was de Algemene
Ledenvergadering van Inwonersbelangen.
Hierin is er afscheid genomen van Frans van
Helden. Hij is ruim 5 jaar voorzitter geweest.
Tot nieuwe voorzitter is Theo Nieuwendijk
unaniem gekozen door alle leden. Nieuwe
voorzitter is al jaren lokaal actief Theo is
bekend van diverse lokale activiteiten. Zo is
hij vele jaren brandweercommandant
geweest. Samen met zijn vrouw …

Lees meer

Lokale lasten Woerden exorbitant gestegen

Inleiding Afgelopen week heeft gemeente
Woerden door middel van een persbericht (zie
onder dit bericht) bekend gemaakt dat de
lokale lasten minder omhoog gaan. Dit zou
kunnen, mede door de verbeterde financiële
situatie. Bij Inwonersbelangen roept dit de
nodige vragen op. Wij zien namelijk dat de
Lokale lasten Woerden exorbitant gestegen
zijn. Lokale lasten Woerden exorbitant
gestegen Het betreffende persbericht …

Lees meer

Overlast zwaar bagger verkeer door Harmelen

Al weer een tijdje rijden er op de dag meer
dan gewoonlijk zware vrachtwagens door de
dorpskern Harmelen, soms 6 keer per uur.
Deze vrachtwagens komen van de
Mastwijkerdijk te Montfoort. Deze voeren
bagger afkomstig uit de Hollandsche IJssel af
via Harmelen naar de oprit richting Rotterdam.
De route is Mastwijk – Blindeweg –
Reijerscopse overgang – Raadhuislaan –
Acacialaan …

Lees meer

Laadpalen gemeente Woerden

Beleid - Van het kastje naar de muur!
InleidingIn 2030 zullen er naar verwachting
van de EU 30 miljoen elektrische auto’s
rondrijden. Daarvoor moet het aantal
laadpalen in steden en dorpen drastisch
omhoog. Inwoners stellen hierover vragen
aan ons of er gemeentelijk beleid aan ten
grondslag ligt? Of dat het hap snap beleid is?
Herhaald vragen niet beantwoord over
laadpalen …

Lees meer

Meldpunt (ver)bouwen in Woerden

Iedereen die wil bouwen of verbouwen in de
gemeente Woerden en daar een
omgevingsvergunning voor nodig heeft krijgt
te maken met het omgevingsloket.
Inwonersbelangen en het CDA Woerden
willen een indruk krijgen van de ervaringen
van onze inwoners met deze dienstverlening
van de gemeente en openen hiervoor een
meldpunt. Op
https://meldpuntwoerdenbouwinzicht.nl/
kunnen de ervaringen gedeeld worden.
Ervaringen delen over (ver)bouwen …

Lees meer

Extra debat overlast Hollandbaan/Waardsebaan

Op 23 december heeft het college een
raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad
gestuurd over de voortgang van het project
Rembrandtbrug. Deze brief geeft puntsgewijs
weer hoe de stand van zaken is. Dit is
aanleiding om hier vragen over te stellen, die
inmiddels ook ingediend zijn door Progressief
Woerden. Gerelateerd hieraan is de overlast
Hollandbaan/Waardsebaan die maar niet
opgelost wordt. Ondanks moties …

Lees meer

Openbare brief: SEH terug in Woerden

Geachte heer Demoulin, Met grote
belangstelling hebben we als
Inwonersbelangen, de lokale partij van
Woerden, uw Toekomstvisie Zorg, Wonen en
Welzijn Toekomstvisie Zorg, Wonen en
Welzijn op het voormalig Hofpoort Ziekenhuis
bestudeerd. We kunnen kort zijn: goede
plannen, maar u slaat op één zeer belangrijk
punt de plank volledig mis. Het is voor ons
evident dat u aan de bestuurstafel …

Lees meer

Controles brandkranen Woerden

Na een kleine wandeling in één van onze
kernen van de gemeente Woerden, viel het
ons op dat de brandkranen en toebehoren er
belabberd uitzien, Zie bovenstaande
afbeeldingen. Deze zijn slechts voorbeelden
en zeker niet uitputtend. Zijn brandkranen
Woerden te vinden? De gemeente, de
eigenaar en de veiligheidsregio maken
afspraken over de aanlevering van relevante
gegevens zoals de capaciteit en …

Lees meer

Communicatie Woerden met de inwoners

Regelmatig bereiken Inwonersbelangen
berichten dat er brieven of e-mails naar de
gemeente gestuurd worden. Hierop wordt
soms geen ontvangstbevestiging
teruggestuurd of helemaal geen antwoord
gegeven. Inwoners krijgen dan de indruk dat
de gemeente steken laat vallen in de
communicatie. Onlangs nog heeft de
burgemeester toegegeven dat er best nog
verbeterpunten zijn. Daarom vragen over de
communicatie Woerden. Brieven
onbeantwoord Inwonersbelangen …

Lees meer

Glasvezel Harmelen

Na maanden van reclamevoering (onder
andere huis-aan-huis-folders, spandoeken,
bericht hierover in de dorpskrant Harmelen)
komt er glasvezel voor internet in Harmelen.
Voor degene die dit wensen een goede
ontwikkeling. Ook zijn er velen die dit niet
nodig vinden. Ieder huis aangesloten
glasvezel In de communicatie wordt door de
glasvezelbedrijven de suggestie gewekt dat
iedere woning in Harmelen aangesloten wordt
op …

Lees meer
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