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Terugblik september en oktober 2022

Waarom gaat participatie zo
vaak mis?
Woensdag 14 december om 20.30 uur geeft
Laurens van Voorst hier een presentatie
over.
In de presentatie komt eerst de historie van
politieke burgerparticipatie aan bod.
Vervolgens gaat Laurens in op waarom het
ondanks de goede bedoelingen zo vaak fout
gaat. En hoe het beter kan. Het is een
levendige presentaties met de nodige
anekdotes waarin ook het bestrijden van
polarisatie aan bod komt. 

Voorafgaand is er een korte Algemene
Ledenvergadering vanaf 19.30 uur. Hierin
een terugblik op de
verkiezingen/coalitievorming en de
benoeming van een nieuw bestuurslid.

Lokatie is: Dorpshuis Harmelen

Kom je ook? Vrienden, familie en buren zijn
ook van harte welkom.

12,2% OZB verhoging - Terugblik gemeenteraad

Terugblik gemeenteraad. De wethouder van
Financiën kondigde de begroting voor 2023
aan. Deze wordt in november in de
gemeenteraad behandeld. Hij gaf aan trots
te zijn op de begroting. Of dit ook voor de
12,2% OZB verhoging telt is maar de vraag.
Voor Inwonersbelangen is dit een
onacceptabele verhoging. Zeker in tijden
financiële nood. De onderwerpen in de
terugblik gemeenteraad …

Lees meer

Forse versnelling bouw seniorenwoningen nodig

In Woerden is de behoefte aan
seniorenwoningen heel groot. Een schatting
van de wachtlijst levert op dat er 700-1200
mensen per direct een seniorenwoning
willen betrekken. Dit bleek uit een bezoek
van Inwonersbelangen aan het Park
Oudeland. Hier zijn meerdere voorzieningen
geconcentreerd op één plek voor de
senioren van gemeente Woerden. Veel te
weinig seniorenwoningen In de gemeente
Woerden zijn …

Lees meer

Wie draait op voor juridische kosten Oudewater?

In het Algemeen Dagblad verscheen
anderhalf week geleden een artikel over
hoogoplopende juridische kosten bij
Oudewater. Lees hier het artikel. Er is al
€25.000,- voor uitgetrokken, waarbij
rekening gehouden wordt met hogere
uitgaven. De vraag is dan ook wie draait op
voor juridische kosten Oudewater.
Onduidelijkheid bij gemeente Oudewater
Een gemeenteraadslid van Progressief
Oudewater vermoedt dat hij de oorzaak
ervan …

Lees meer

Leerlingenvervoer

In buurgemeenten van Woerden zijn
signalen afgegeven dat het
leerlingenvervoer (doelgroepenvervoer)
sinds de start van het schoolseizoen niet
goed verloopt. De vraag is of dit ook voor
Woerden geldt. Leerlingenvervoer samen
met andere gemeenten Inkoop van het
leerlingenvervoer (doelgroepenvervoer)
heeft Woerden vanaf 2018 in samenwerking
met Stichtse Vecht, Oudewater en Ronde
Venen geregeld. Op 22 september 2022
heeft een raadslid …

Lees meer

Terugblik gemeenteraad Woerden 15 september 2022

Afgelopen woensdag was er na het
zomerreces weer de eerste gemeenteraad.
Er stonden 2 onderwerpen op de agenda.
Het eerste voorstel ging om het afschaffen
van het eerste uur gratis parkeren in de
parkeergarages in het centrum. Tot onze
verbazing wilde ook de pleitbezorger Lijst
van der Does nog een poging wagen maar
ging in de coalitie kopje onder. De …

Lees meer

Hulp voor stijgende kosten energie - Woerden

Iedereen heeft of krijgt binnenkort te maken
met de fors gestegen kosten voor stroom en
gas. Het gaat dan ook om bijvoorbeeld de
wijk -en dorpscentra en om de lokale
omroep. Komt er ook hulp voor de stijgende
kosten energie die gevolgen hebben voor de
wijk -en dorpscentra en om de lokale
omroep? Organisaties komen mogelijk in de
problemen. De …

Lees meer

Meer bedrijventerrein voor minder geld in Woerden

Ondernemers in Woerden breiden uit.
Daarvoor zijn nieuwe bedrijventerreinen
nodig in Woerden. Inwonersbelangen wil
meer bedrijventerrein voor minder geld.

Lees meer
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