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Terugblik januari en februari 2023

Terugblik gemeenteraad 23 februari  2023

Vorige week donderdag (23-2) was de
maandelijkse raadsvergadering van
gemeente Woerden. Er was aandacht voor
het leed van de aardbevingen in Turkije en
Syrië, we namen afscheid van en
verwelkomde een nieuw raadslid en
commissieleden en namen een besluit over
nieuwbouw in Harmelen en bogen ons over
de extra gevraagde financiële middelen door
Ferm Werk. Aardbeving in Turkije en Syrië
…

Lees meer

Meldingen niet opgelost

Inwonersbelangen hoort regelmatig dat
meldingen niet worden opgelost,
bijvoorbeeld over kapotte bankjes of
lantaarnpalen. Dit is reden om dit aan de
gemeente voor te leggen. Meldingen via
website of app Meldingen kunnen worden
gedaan via de website van de gemeente of
via de BuitenBeter App. Het gaat
bijvoorbeeld over een kapotte lantaarnpaal,
ongedierte, overlast of ander probleem in de
buurt. …

Lees meer

Terugblik gemeenteraad 26 januari 2023

Dit is geen verkiezingsbedrog, dit is
verkiezingsverraad! Vorige week donderdag
was de eerste gemeenteraadsvergadering
van dit jaar. Er stonden 2 onderwerpen op
de agenda. Het eerste betrof een onderzoek
naar de zwembaden. Het tweede onderwerp
was het besluit om in Harmelen, Reijerscop,
windmolens te plaatsen. De gemeenteraad
heeft besloten dat er onderzoek komt
waarbij H2O in Harmelen open blijft en …

Lees meer

Onveilig parkeren Leidsestraatweg in Harmelen

Levensgevaarlijk om er te parkeren Enige
jaren geleden heeft RWS de zoutopslag
verwijderd aan de Leidsestraatweg in
Harmelen. De gemeente heeft aan de
inwoners aan de Leidsestraatweg gevraagd
hoe er aan de ontstane ruimte invulling
gegeven kan worden. De inwoners gaven
aan dat het levensgevaarlijk was op de
N198 om langs de weg voor de huizen te
parkeren. Daarom wilden …

Lees meer
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