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Terugblik mei en juni 2022

Natuur vriendelijke uitstraling Pionier Zegveld

De nieuwbouw in Zegveld vordert gestaag. De
bouw van de Pionier begint duidelijk vorm te
krijgen. Dit roept ook vragen op of alle
toezeggingen van dit bouwproject nageleefd
worden. Zoals bijvoorbeeld de groene
uitstraling. Meningen nieuwbouw de Pionier
verdeeld De meningen over de nieuwbouw
waren verdeeld. Senioren die in de kern van
Zegveld willen blijven wonen zijn er blij mee.
…

Lees meer

Titanic coalitie Woerden

Titanic coalitie Woerden neemt gemeente
mee in haar rampspoed. De door Lijst van der
Does benoemde Titanic coalitie Woerden is
werkelijkheid geworden. De coalitie van
verliezers heeft na drie maanden van ijzige
stilte haar uitkomsten gepresenteerd. Het is
een coalitie waarvan 3 van de 4 partijen 1250
stemmen verloren hebben. En helaas zijn de
kiezers van Lijst van der Does de …

Lees meer

Terugblik gemeenteraad Woerden 9 juni 2022

Afgelopen donderdag was er een
raadsvergadering. Het grootste deel ging over
de omgevingsvisie. Mooi om te zien was het
initiatief van jongeren die een voetbalveld
willen. Bijzonder was het dat Lijst van der
Does een voorstel deed voor een plek voor
windmolens in Harmelen en bij Molenvliet.
Verheugd zijn we dat er eindelijk eerste
stappen worden gezet tegen overlast van …

Lees meer

Heeft er zorgmijding plaatsgevonden in Woerden?

Doorverwezen naar plaatsen ver weg voor
bevolkingsonderzoek borstkanker Vorig jaar
konden vrouwen uit Woerden voor het
bevolkingsonderzoek borstkanker hiervoor
niet terecht in Woerden. De circa 3.000
vrouwen werden doorverwezen worden naar
Hoog Catharijne in Utrecht, Vianen of
Maartensdijk. De vraag is: heeft er
zorgmijding plaatsgevonden in Woerden? Een
motie van Inwonersbelangen hierover is
raadsbreed aangenomen eind 2021.
Knelpunten besproken tussen …

Lees meer

Centrum Woerden auto te gast

De fietswerkgroep van Inwonersbelangen
heeft verslag gedaan van haar eerste
werkzaamheden. Deze werkgroep is
opgericht in de gehouden Algemene
Ledenvergadering om de aandacht voor
fietsers te verbreden. Fietsers zijn onderdeel
van het verkeer. Zij kunnen niet los gezien
worden van voetgangers, vrachtverkeer en de
auto. De eerste aanbeveling is om van het
centrum van Woerden een zone te maken
waarin …

Lees meer

Alle beoogde coalitiepartijen, ook Lijst van der Does, willen
betalen voor windmolens

In de Kontakt - Woerdense Courant van
afgelopen week was een persbericht van Lijst
van der Does geplaatst. Hierin gaf deze lokale
partij aan dat zij tegen windmolens blijven.
Het bericht is onvolledig en kan daarmee de
kiezers en inwoners op het verkeerde been
zetten. Wel meebetalen aan onderzoek hoe
windmolens te plaatsen Lijst van der Does
geeft aan dat …

Lees meer
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