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Inwonersbelangen weer op volle sterkte

Afgelopen donderdag zijn Erik Flore en Rob
Heijna geïnstalleerd als fractie assistent voor
Inwonersbelangen. De fractie is daarmee
weer op volle sterkte na de verkiezingswinst
van de gemeenteraadsverkiezingen. Jeanet
en Jan-Hubert raadslid gemeenteraad Jeanet
de Mari en Jan-Hubert van Rensen waren tot
aan de verkiezingen fractie assistent. Beide
zijn met de verkiezingswinst eind maart
geïnstalleerd tot raadslid. Samen met Hendrie
…

Lees meer

Vraagtekens rond onderzoek naar de Harmelerwaard

Gemeente Woerden heeft abcnova ingehuurd
om de toekomst van het kassengebied
Harmelerwaard te onderzoeken. Het vreemde
is dat abcnova gespecialiseerd is in
stadsontwikkeling. Wij vragen ons af abcnova
wel de juiste expertise heeft. Wordt er niet
voorgesorteerd op grootschalige
stadsontwikkeling. Harmelerwaard: 100
hectare gastuinbouw gaat mogelijk vertrekken
In de Harmelerwaard, de polder tussen
Harmelen en Utrecht (de wijk Leidsche Rijn),
…

Lees meer

Woerden is kampioen problemen stapelen

Kosten opknappen Boerendijk verdubbelen:
van 4,2 naar 7 tot 8 miljoen euro Het
opknappen van de Boerendijk wordt fors
duurder. Voor het opknappen van de
Boerendijk was 4,2 miljoen euro begroot.
Door alle aanpassingen gaat er nu meer
verkeer via Hoge Rijndijk en de Hollandbaan.
Voor de omwonenden van die wegen is de
geluidsoverlast fors toegenomen. Zo ernstig
dat er …

Lees meer

Molenvliet en Harmelen zijn de grote verliezers

De inwoners van Molenvliet en Harmelen
worden zwaar gedupeerd door de beoogde
coalitie. Zij hebben in meerderheid gestemd
op partijen die geen windmolens willen. In
Molenvliet was dit 54% van de kiezers. In
Harmelen wil maar liefst 79% van de kiezers
geen windturbines van 270 meter hoog.
Molenvliet en Harmelen zijn de grote
verliezers. Niemand wil dicht bij windturbines
wonen …

Lees meer

Woerden krijgt coalitie van verliezers

De informateur heeft het advies gegeven om
een bijzondere coalitie te vormen in Woerden.
De partijen die dit moeten doen zijn  CU/SGP,
de Woerdense combinatie van GroenLinks en
PvdA (Progressief Woerden), Lijst van der
Does en het CDA. De vraag is of de kiezer dit
voor ogen had toen hij/zij naar de stembus
ging. Waarschijnlijk niet. Het zijn allemaal
partijen …

Lees meer

Laat Woerden haar inwoners in de kou staan?

Inleiding Via het AD van 8 april 2022 heeft de
lokale partij Inwonersbelangen kennis
genomen van de kostenverhoging voor
inwoners van Waterrijk voor hun participatie in
een warmtenet als gevolg van de hoge
gasprijzen. Lees hier het artikel: Een vette
energierekening krijgen, terwijl je van het gas
af bent: deze bewoners betalen zich blauw.
En dat terwijl hun huizen niet …

Lees meer

Inwonersbelangen wint bij verkiezingen

Afgelopen woensdag 30 maart is de nieuwe
fractie van Inwonersbelangen geïnstalleerd.
Onze inzet en werkwijze is gezien door de
kiezers. De lokale partij van Woerden heeft
een zetel gewonnen. De opkomst in Woerden
was 60% en daarmee hoger dan het
landelijke gemiddelde. Helaas wel lager dan
de vorige verkiezingen. Daarom is één van de
speerpunten van Inwonersbelangen om de
inwoners …

Lees meer

Kaarten zeggen het: 16 maart Inwonersbelangen

Lijsttrekker gaat Inwonersbelangen stemmen!
Ook de lijsttrekker, Hendrie van Assem, van
Inwonersbelangen gaat 16 maart stemmen op
Inwonersbelangen. Het staat geschreven in
de kaarten en het verschijnt vanzelf op de
pen. Zie hier de film van afgelopen zaterdag
bij het feest van 650 jarige bestaan van
Woerden. https://youtu.be/ZiBIb_NsKug Vele
wisten het onbewust al: 16 maart
Inwonersbelangen Het verjaardagsfeest van
Woerden …

Lees meer
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