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Terugblik juli en augustus 2022

Leden BBQ zaterdag

17 september

Op zaterdag 17 september is er na 2 jaar
Corona weer de jaarlijkse leden barbecue.
Aanvang is 17 uur. Kom je ook? Je partner
is ook van harte welkom. Als je binnen je
familie, buren of vrienden geïnteresseerde
kent voor de lokale politiek dan zijn die ook
van harte welkom om kennis met ons te
komen maken. Graag voor 8 september
opgeven via info@inwonersbelangen.nl. Je
krijgt dan een bevestiging en het adres waar
de barbecue is.

Bomen en Berenklauw

Jonge bomen leggen het loodje. En waarom
wordt de Berenklauw niet gemaaid langs het
fietspad. Dit zijn 2 vragen die
Inwonersbelangen heeft en waarvoor
aandacht gevraagd wordt. Jonge bomen
leggen het loodje De laatste jaren zijn nogal
wat bomen gekapt en nieuwe voor
teruggekomen. Hendrie van Assem ziet zelf
dat er veel jonge bomen dood zijn gegaan
de afgelopen maanden. …

Lees meer

Handen uit de MOUWEN woningen Bouwen

Op de Hoge-Rijndijk hangt een spandoek
van Inwonersbelangen met bovenstaande
tekst. Het wordt ook de hoogste tijd dat daar
gebouwd gaat worden. Op 7 april 2011
kregen de omwonenden een brief van
Reebun, de projectontwikkelaar, dat men
druk bezig was met het project samen met
de gemeente maar dat er niet gesloopt gaat
worden, voordat er een vergunning verstrekt
is. …

Lees meer

Veilige oversteek voor senioren op de Oudelandseweg

Inwoners en bewoners van het Oudeland
hebben vele keren aangegeven dat er zo
hard word gereden op de Oudelandseweg
dat zij het verzoek gedaan hebben om bij de
reconstructie een veilig oversteek te
maken.Inwonersbelangen vraagt zich af
waarom dit niet is meegenomen en heeft
hierover artikel 42 vragen gesteld aan het
college van Burgemeester en Wethouders.
Artikel 42 vragen Veilige …

Lees meer

Aanpak tegen hardrijders in de wijk Woerden

Terugblik gemeenteraad Woerden 6 juli
2022 Afgelopen woensdag was er de
maandelijkse raadsvergadering. Het
grootste agendapunt ging over de
plannen/begroting van 2023. Een van de
verkiezingsbeloftes van Inwonersbelangen
is gerealiseerd: Er komt een aanpak tegen
hardrijders in de wijk Woerden. Verbaasd
waren wij over het sneuvelen van ons
voorstel voor meer bomen en groen. Zeker
van Lijst van der Does …

Lees meer

Aanpak Stikstof Woerden: Wat is het beleid?

De afgelopen weken is de stikstofaanpak
veelvuldig in het nieuws. De plannen van de
regering zijn bekend gemaakt en heeft tot
de nodige commotie geleid. Voor
Inwonersbelangen is het duidelijk geworden
dat het ook een onderwerp wordt voor de
lokale democratie. Het kan niet alleen voor
de boeren grote gevolgen hebben. Er zijn
ook andere effecten voor gemeente
Woerden die …

Lees meer
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