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Geachte raadsleden,

U wordt vriendelijk verzocht, indien u heeft gekozen voor het realiseren
van De Rembrandtbrug, uw standpunt te willen herzien.

De OZB verhoging van 9% in 2023 lijkt mij vooral bedoeld om de
opgelopen uitvoeringskosten van de geplande Rembrandtbrug te
kunnen financieren.
Het past niet in deze tijd om zo'n verhoging ten behoeve van de
financiële dekkingsgraad van de gemeente Woerden toe te passen
terwijl een deel van de Woerdense burgers door fors verhoogde
energiekosten, inflatie en andere factoren de armoedelimiet bereiken.

Vervolgens is het handhaven van uw standpunt om deze wel te
realiseren verkeerstechnisch een volstrekt foutieve keuze.
De raad kiest dan voor het verplaatsen van de verkeerstroom door een
woonwijk, uiteindelijk de Polderbaan, waar bewoners al een periode
lang protesteren tegen toegenomen geluidsoverlast.
Met de uiteindelijke keuze van De Rembrandtbrug worden kortom hun
klachten nauwelijks serieus genomen en worden halfslachtige kostbare
maatregelen toegezegd, o.a. stil asfalt, welke de extra te verwachten
geluidshinder niet of nauwelijks zullen oplossen.
De lokale politici welke verantwoordelijk zijn voor het Woerdens
verkeersbeleid hebben blijkbaar nog steeds onvoldoende begrepen dat
uitvalswegen/rondwegen door een woonwijk geen adequate oplossingen
zijn.
De kostbare aanpassingen aan de uitvalsweg door de wijk Snel en
Polanen zijn daar een markant voorbeeld van.

In de jaren '80 had wijlen wethouder van ruimeljike ordening dhr. Ton
Groen destijds al gronden aangekocht om een brug en een uitvalsweg
in de omgeving van Rietveld te realiseren.
Door protesten van bewoners van de wijk De Lobben in Molenvliet o.a.
destijds deels door aldaar wonende lokale politici, voer voor
onderzoeksjournalisten overigens, zijn deze plannen uitgesteld.

U wordt vriendelijk en dringend verzocht om tijdens de
raadsvergadering van 24 november a.s. het definitief realiseren van De
Rembrandtbrug te blokkeren.
Het siert ook lokale politici om foute keuzes in deze toe te kunnen
geven; verhoogt het imago van vertrouwen hebben in gekozen politici!

Met vriendelijke groeten,

[naam]
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