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Zie bijlage,
Bijgaand document heb ik enkele weken terug aan het AD gestuurd.
Is niet geplaatst omdat er meerdere inzendingen betreft o.a. de Rembrandtbrug waren
binnen gekomen.
En vandaag moet je weer lezen dat de fractievoorzitter van het CDA er anders over denkt.
Woerden kan het betalen ???? ( waarom dan 10 miljoen euro subsidie aanvragen).
Nee door de inwoners van gemeente Woerden zwaarder belasten kan men het betalen.
En willen wij dat als inwoner van Woerden ???? NEE.
Gaat er gebruik van de brug gemaakt Worden door de Woerdenaren die in het
Schilderskwartier wonen??
Minimaal, misschien als we Woerden uit willen maar anders niet.
Overlast in de Rembrandtlaan en Boerendijk zijn de bewoners die naar het centrum willen,
en een klein deel die Woerden uit willen.
Nabij de zuivering was een veel beter plan, en lost echt iets op.
Maar nu in deze tijd, wordt het probleem voor veel te veel geld verplaatst naar de
Rembrandtlaan.
Hou aub op om kost wat kost deze rondweg ( is geen rondweg) te realiseren, en stop met
struisvogel politiek en luister eens naar de inwoners van uw Gemeente.

Met vriendelijke groet,
John Tuithof
Mesdagstraat 5
3443CC Woerden
Mob: 06-22814495 

Met vriendelijke groet,

John Tuithof
Mob. 06-22814495
Mail: jt.1951@hotmail.com
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			Referendum over de Rembrandtbrug in Woerden

Meer en meer lees je in de media weerstand tegen het plan om kost wat kost de Rembrandtbrug uit te voeren in Woerden.

Er is een groep Woerdenaren die een referendum willen houden gelijktijdig met Statenverkiezing op 15 maart 2023.

De OZB met minimaal 12% ( kan nog hoger uitvallen ) en reinigingsrechten gaan met 6% omhoog.

Steeds meer bewoners kunnen het financieel niet meer rond krijgen, alleen daar hebben enkele in Woerden gewoon lak aan, Alsof er in Woerden totaal geen crisis is!!!!!!

Althans dat idee krijg je wel als je dit leest in het AD wat de raadsleden van de Gemeente  Woerden hebben besloten.

De reden van de kosten verzwaring is o.a. de Rembrandtbrug met de Westelijke Randweg.

Dit project is geraamd op 31 miljoen euro, maar de kosten kunnen aanzienlijk oplopen.

Ik kan niet vooruitkijken maar denk maar rustig de 40/45 miljoen eer alles is gerealiseerd.

Voor de aanvang van de werkzaamheden zal het tracé vrij gemaakt moeten worden, diverse woningen opgekocht worden en de nodige bedrijfsruimte moeten verdwijnen.

En dan mag je ook verwachten dat zij vrij van kosten andere bestemmingen aangeboden krijgen.

Maar wat schieten we met deze locatie op??

Niets eigenlijk, het probleem wordt alleen verplaatst van de Rembrandtlaan/ Josef Israelslaan/ Boerendijk, naar het Industrietrein Barwoutswaarder en Hollandbaan.

En als je dan als Woerdenaar de kennis hebt dat ruim 25 jaar terug het plan er al lag, maar dan op hoogte van de Waterzuivering ( geraamde kosten toen +/- 4-6 miljoen gulden).

Naast de Waterzuivering is er toen der tijd ook al een tracé aangelegd om in de toekomst de brug over de Rijn er op aan te laten sluiten.

De weg kon vandaar , of aansluiten op de Hollandbaan of achterlangs de Lobbe richting de A12.

Waarom dat nooit gerealiseerd is, vermoedelijk ook om de hoge kosten voor die tijd.

Maar nu wordt er gemeld dat de bewoners van Schilderskwartier daar geen gebruik van maken omdat het te ver weg is van de wijk.

Maar het probleem komt niet uit die hoek maar al het verkeer wat vanuit richting Bodegraven naar Woerden komt dat zijn de probleem makers.

En nog even de Hollandbaan opnieuw asfalteren met geluidsarm asfalt, dit i.v.m. de vele klachten van omwonende, en geluidsoverlast wordt met de plannen alleen maar groter!!!

Had dat niet direct met de herinrichting van de Hollandbaan uitgevoerd kunnen worden??

extra onnodige kosten van pakweg € 150.000,00

Dan komen er ook nog een behoorlijke onnodige kosten om de fietsroute te wijzigen vanaf ingang

Defensie-eiland richting Oostdam en Station Woerden.

Heb je als gemeente net de Oostdam opgeknapt, en bedenk je dat er een gevaarlijke situatie ( die zeker al jaren aanwezig is) toch maar aangepakt moet worden, waar we niet bij stilgestaan hebben met de verbetering van de Oostdam.

Wat gaat dat allemaal nog kosten

En ook de energiekosten gaan aanzienlijk duurder worden voor de Gemeente Woerden ( is het Stadhuis dan niet energieneutraal aangepast met de renovatie????).

Is het zo moeilijk om de verlichting in de avonduren uit te schakelen.

Neem als raadsleden van Woerden, even een voorbeeld aan de Gemeente Oudewater.

De Gemeente Oudewater ontkomt ook niet aan verhoging van de lasten, maar vinden eigenlijk 6% voor deze tijd onverantwoordelijk naar de inwoners van Oudewater en gaan bekijken of 6% wel echt nodig is.

Als Woerdenaar moet je maar afwachten wat er uit de Hoge Hoed getoverd wordt, en hopelijk nemen ze een verstandige beslissing met het uitwerken van de begrotingen.( o.a. schrappen van de aanleg Rembrandtbrug/Westelijke Randweg) Ik wens ze dan ook heel veel wijsheid???????





John Tuithof
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