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Woerden werkt voor jou
Beste Woerdenaar, Harmelenaar, Kameriker of Zegvelder,

Woerden is een gemeente om van te houden! Jij woont in deze fantastische gemeente vol met 
kansen. Als ondernemende Woerdenaren, Harmelenaren, Kamerikers en Zegvelders willen we die 
kansen pakken. We stropen onze mouwen op om het beste uit onszelf te halen. Elke dag opnieuw, 
al 650 jaar lang. We barsten van het sporttalent. We halen grote artiesten naar ‘het veld’ tijdens 
onze Woerdense Vakantie Week. We zijn een handelsstad, al sinds de tijd dat er op de plek van het 
Kerkplein nog Romeinen liepen. Waar onze kazen eerst alleen via handjeklap werden verhandeld, 
gaan ze nu de hele wereld over. Hetzelfde geldt voor de frituurmachines van QBTEC en de broodjes 
van Harmelense bakker Carl Siegert, die op kilometers hoogte worden geserveerd door KLM.

In Woerden kunnen we tot grote hoogtes stijgen, maar misschien zijn we wel het grootst in kleine 
dingen. De creativiteit waarmee onze ondernemers dagelijks nieuwe ideeën bedenken die voor 
banen zorgen. De betrokkenheid van ontelbaar veel vrijwilligers bij net zoveel verenigingen. Het 
enthousiasme waarmee inwoners evenementen organiseren of meehelpen bij het veilig en schoon 
houden van hun eigen wijk. En bovenal de manier waarop we doorzetten en omkijken naar elkaar, 
juist als het moeilijk is. 

Moeilijk was het de afgelopen anderhalf jaar vaak. De coronacrisis dwong ondernemers in onze 
stad en dorpen hun deuren te sluiten. Mensen in de zorg werkten zich een slag in de rondte. En 
voor leerlingen en leraren op onze basis- en middelbare scholen waren alle lessen opeens online. 
Maar we hebben gezien dat Woerdenaren, Harmelenaren, Kamerikers en Zegvelders alles in huis 
hebben om sterker uit deze crisis te komen. Daar willen wij als Woerdense VVD bij helpen. 

Onze lokale politici zetten zich iedere dag in om onze stad en onze dorpen nog mooier te maken. 
Samen met de gemeenteraadsleden van andere partijen, wethouders en de burgemeester 
besturen we de gemeente. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan 
is het aan jou om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten 
horen.

De afgelopen vier jaar hebben we als oppositiepartij laten horen hoe wij de toekomst van onze 
mooie gemeente voor ons zien. We willen een Woerden waar je veilig kunt wonen, in een betaalbaar 
huis in je eigen dorp of je favoriete wijk. Waar je in vrijheid jezelf kunt zijn en waar je een baan kunt 
vinden die bij je past. Een Woerden waar je in een schone en groene straat of een leuke speeltuin 
kunt voetballen met je kinderen. Waar je veilig van Zegveld naar Harmelen kunt fietsen en geen 
uren in de file staat als je van Waterrijk naar Molenvliet wilt. Waar de gemeente je als inwoner of 
ondernemer serieus neemt en ruimte geeft aan creativiteit. Een Woerden waar je op zaterdag kunt 
genieten van een rondje langs een goed onderhouden Cattenbroekerplas, een bezoek aan het 
zwembad of de bioscoop of van een drankje met vrienden op het Kerkplein.

In dit verkiezingsprogramma kun je per onderwerp uitgebreid lezen wat de Woerdense VVD hiervan 
vindt. Op de eerstvolgende pagina’s lees je het verhaal waar de Woerdense VVD in de kern voor 
staat. Mocht je over dit programma iets willen vragen of iets met ons willen delen, dan kun je via 
Instagram, Facebook, Twitter of via de mail contact met ons opnemen. Je kunt ons ook een appje 
sturen via 06 - 48 04 32 90.

We gaan samen aan de slag met het aanpakken van problemen. 
Met het bouwen aan een nog mooiere gemeente. 
Zodat Woerden werkt voor jou.

Florian van Hout
Lijsttrekker De Woerdense VVD
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Een gemeente die klaarstaat voor Woerdenaren
De VVD wil een gemeente die werkt voor jou. Een gemeente die ervoor zorgt dat je wijk of dorp 
veilig is, met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente die regelt dat de straten 
schoon zijn, dat kinderen veilig naar school kunnen en dat je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt 
rekenen. Een gemeente die naar je luistert en met je meedenkt als je je huis wilt verbouwen, 
een vergunning nodig hebt of een probleem tegenkomt. Zodat Woerden, Harmelen, Kamerik en 
Zegveld fijne plekken worden en blijven waar jij prettig kunt wonen, werken en leven.

Goed en betaalbaar wonen
Of je nu alleen woont in de binnenstad, samenwoont met je partner in Harmelen of met kinderen 
een huis met tuin hebt in Snel & Polanen of Waterrijk: de woningnood in Woerden is hoog en het 
einde hiervan is voorlopig nog niet in zicht. Starters en jonge gezinnen kunnen geen betaalbaar 
huis vinden en ouderen kunnen niet verhuizen naar een kleinere woning. Om de woningmarkt direct 
lucht te geven bouwen we minimaal 200 tijdelijke appartementen. Alleen dat is niet voldoende. 
Als Woerdense VVD willen wij dat er ook jaarlijks minimaal 300 nieuwe huizen bijgebouwd gaan 
worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. We geven voorrang aan 
betaalbare koop- en huurwoningen. Daarbij vinden we het normaal dat je je auto gewoon vlakbij 
je deur kunt blijven parkeren. We zetten ons in voor het behoud van voorzieningen in onze stad en 
dorpen, zoals onze twee zwembaden en de bibliotheek.

Een bloeiende lokale economie
De Woerdense VVD wil dat er in Woerden meer banen bijkomen. Een baan is zoveel meer dan 
een inkomen. Het is het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving en het zorgt voor contact met 
fijne collega’s. Daarom willen wij dat iedereen in Woerden mee kan doen. Ondernemers willen 
we de ruimte geven die ze nodig hebben om aan de slag te kunnen. Juist onze lokale bedrijven 
hebben een moeilijke tijd achter de rug. We willen niet dat zij van het kastje naar de muur worden 
gestuurd. We geven hen snel en duidelijk antwoord op vragen via het ondernemersloket. We 
werken ondernemers niet tegen, maar denken mee over de beste oplossing.

Een veilige buurt en thuis 
In Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld willen we dat je prettig kunt leven. Dit betekent 
aandacht voor een groene omgeving en voldoende mogelijkheden om je vrije tijd te besteden, 
bijvoorbeeld bij het Westdampark, de Cattenbroekerplas, het Brediuspark of het Vijverbos. En 
prettig leven betekent óók veilig leven. Als VVD maken we verkeerssituaties in onze gemeente 
weer veilig voor voetganger, fiets en auto en zorgen we voor een soepele doorstroming. Denk 
daarbij aan plekken als de Steinhagenseweg en de Rembrandtlaan en Boerendijk in Woerden of 
de Dorpsstraat in Harmelen. Zo komen we veilig en op tijd aan bij ons werk, bij onze familie of op 
een andere bestemming. We zorgen voor veilige straten met meer boa’s en zetten cameratoezicht 
in waar het nodig is.

Slim en betaalbaar verduurzamen
Woerden moet verduurzamen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Dat 
vraagt om verstandige keuzes. De Woerdense VVD wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor 
gewone gezinnen en ondernemers. Verrommeling van het landschap in het Groene Hart willen 
we tegengaan. Daarom zijn we niet voor grote windturbines in onze gemeente. Draagvlak onder 
Woerdenaren, Harmelenaren, Kamerikers en Zegvelders is heel erg belangrijk. Zo zorgen we ervoor 
dat we klaar zijn voor de toekomst en onze gemeente schoon en leefbaar kunnen doorgeven.

Verstandige financiële keuzes
Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan er problemen. De afgelopen jaren 
kwam de gemeente Woerden flink geld tekort. Daardoor is de ozb jaar na jaar gestegen en zijn 
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de rioolheffing en parkeertarieven omhoog gegaan. Dat is geen goede en houdbare oplossing, 
zeker in deze economisch moeilijke tijd. Belastinggeld moet eerst worden verdiend door onze 
inwoners en ondernemers. Daarom zijn verstandige financiële keuzes belangrijk. We willen de 
gemeentelijke schatkist op orde brengen en houden. We houden de lokale lasten zo laag mogelijk 
door gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te voeren. Als de gemeente 
geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers. Zo houden we 
het leven in Woerden voor iedereen betaalbaar. 



Bouwen en
Wonen
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Goed en betaalbaar wonen
Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en fijn wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat 
iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat Woerdenaren, Kamerikers, Harmelenaren 
en Zegvelders op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat past bij 
de levensfase waarin ze zich bevinden. Helaas is de realiteit volledig anders. Op dit moment is de 
woningnood in Woerden enorm hoog. Onze inwoners staan te springen om nieuwe woningen. 
Daarom willen we bouwen, bouwen, bouwen.

 ▶ Het bouwtempo moet omhoog. Als Woerdense VVD willen we dat er jaarlijks minimaal 300 
nieuwe huizen bijgebouwd worden, zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) 
wonen. Zo willen we doorstroming op de huizenmarkt op gang brengen. Het bouwen van 
betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen is onze prioriteit. 

 ▶ Door bij te bouwen zorgen we ervoor dat ouderen die kleiner willen wonen ook een huis kunnen 
vinden om naartoe te verhuizen. Dan komt er een eengezinswoning vrij voor een jong gezin. 
We blijven daarom het programma “Van groot naar beter” stimuleren en geven bij nieuwbouw 
voorrang aan senioren die een huis achterlaten.

 ▶ We begrijpen dat iedereen in onze mooie gemeente wil wonen. Toch is het zonde als nieuwe 
woningen voornamelijk naar inwoners uit andere steden gaan en Woerdenaren, Harmelenaren, 
Kamerikers of Zegvelders tegelijkertijd niet in hun stad of dorp kunnen blijven wonen. Binnen de 
grenzen van de wet bouwen we daarom primair voor onze eigen inwoners.

 ▶ Om snel meer woningen te kunnen bouwen, maken we procedures voor nieuwbouw zo kort en 
soepel mogelijk. Zo willen we geen extra strenge (bovenwettelijke) bouwnormen op het gebied 
van milieu. De regel dat ieder nieuwbouwproject voor minimaal 25% uit sociale huurwoningen 
moet bestaan, laten we los. De gemeente doet er alles aan om vertraging van bouwplannen 
te voorkomen, zoals het faciliteren van gesprekken tussen ontwikkelaars en buurtbewoners.

 ▶ We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel 
en horeca. Het moet makkelijk zijn om leegstaande (kantoor)panden om te bouwen naar 
woningen. Zo zorgen we voor een prettige en leefbare stad. We willen hier duidelijk beleid voor 
opstellen.

 ▶ Particuliere bouwinitiatieven van inwoners worden gestimuleerd.

 ▶ De gemeente gaat aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen zoals kangoeroewoningen. 
Zo helpen we niet alleen starters op weg, maar kunnen ouderen in hun vertrouwde omgeving 
bij hun kinderen blijven wonen.

 ▶ Tot 2030 hebben we met Nieuw Middelland en Snellerpoort als grote woonontwikkelingen 
voldoende mogelijkheden om te bouwen. Wij willen echter doorkijken naar de toekomst. Als 
Nieuw Middelland is ontwikkeld en als transportbedrijf Snel zou willen verplaatsen of verhuizen 
dan zien wij in die locatie een goede ontwikkelingslocatie voor een toekomstige woonwijk. 
Hier zien we ruimte voor 600 tot 900 woningen, gecombineerd met werken. Met de komst 
van de Rembrandtbrug in Woerden-West zijn de Pannebakkerijen een mogelijke locatie voor 
woningbouw binnen de stad in de verdere toekomst.

 ▶ Hoewel er voorlopig nog genoeg locaties zijn om binnen de stad te bouwen, willen we de 
komende jaren ook onderzoeken waar we buiten de zogenaamde ‘rode contouren’ kunnen 
bouwen. Als we het woningtekort willen oplossen, ontkomen we er niet aan om in de toekomst 
ook in het groen te bouwen.

Bouwen en Wonen
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 ▶ Op enkele locaties in de stad vinden we dat het mogelijk moet zijn om hoger te bouwen. 
Hieraan stellen we wel voorwaarden. De hoogbouw moet passen bij het karakter van de wijk 
en er moet rekening worden gehouden met de leefbaarheid. Appartementencomplexen van 
bijvoorbeeld 12 tot 15 verdiepingen passen daarom alleen in de buurt van het station en in de 
wijk Nieuw Middelland.

 ▶ We willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om 
hun woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal en 
actueel beschikbaar.

 ▶ Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan staan we toe waar het kan. Snel en doeltreffend 
tijdelijk kunnen bouwen is daarbij het uitgangspunt. 

 ▶ In het buitengebied moet het gemakkelijker worden om boerderijen die geen agrarische 
functie meer hebben, om te zetten in een woonbestemming welke kunnen bestaan uit 
meerdere percelen. We willen inwoners daarnaast de mogelijkheid bieden om deel te 
nemen aan een zogenaamd ‘veegplan’ voor het buitengebied. Kleinschalige plannen die 
niet passen in het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied kunnen in dit veegplan 
worden meegenomen. Door meerdere initiatieven bij elkaar te ‘vegen’ kan daarvoor één 
bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

 ▶ Thuiswerken is door de coronacrisis – in elk geval tijdelijk – de norm geworden. In bouwplannen 
en besluitvorming over bestemmingsplannen houden wij hier rekening mee en geven we 
de ruimte aan nieuwe en innovatieve initiatieven. Werken en wonen in hetzelfde huis maken 
we mogelijk. Als gemeentelijke regels in bestemmingsplannen voor belemmeringen zorgen, 
nemen we die weg.

 ▶ We moeten zuinig zijn op onze historische en karakteristieke panden die diversiteit geven aan 
de stad of onze dorpen. Dat kan alleen als die panden ook mee kunnen in de tijd, met behoud 
van datgene wat de gebouwen zo specifiek en waardevol maakt. Wij vinden dat het mogelijk 
moet zijn om panden te moderniseren met behoud van het karakter zonder knellende regels.

Tijdelijke woningen voor starters
Wij willen investeren in de toekomstige generatie door de starters van nu te helpen aan een 
woning. Door uit huis te kunnen en op jezelf te gaan wonen zet je de eerste stap in een ander en 
zelfstandiger leven. Maar veel huurwoningen zijn onbetaalbaar voor jonge mensen. Het oplossen 
van het woningtekort vraagt om veel verschillende maatregelen. Het belangrijkste is snel bouwen 
op de locaties die al in beeld zijn. Maar we willen meer doen door het plaatsen van tijdelijke 
woningen op gemeentegrond.

 ▶ Starters hebben het heel lastig op deze woningmarkt. Om specifiek deze groep tegemoet te 
komen willen we binnen twee jaar minimaal 200 tijdelijke woningen plaatsen. Deze woningen 
kunnen snel worden neergezet en blijven maximaal zo’n 10 tot 15 jaar staan. Omdat dit vooral 
snel kan op grond die al in bezit is van de gemeente, zien wij mogelijkheden in de locatie naast 
het Wijkpark Molenvliet, tussen de volkstuinen en het Weidepad. Uiteraard staan we in overleg 
met grondeigenaren ook open voor andere locaties.

 ▶ We willen tijdelijke huisvesting realiseren voor Woerdenaren. Deze tijdelijke woningen zijn vooral 
geschikt voor starters of mensen die door bijvoorbeeld een scheiding snel woonruimte nodig 
hebben.

 ▶ We willen ‘Bouwen voor de buurt’ en daarmee woningzoekenden uit onze gemeente voorrang 
geven. Daarnaast zou een deel van deze woningen gereserveerd kunnen worden voor 
zogenoemde essentiële beroepsgroepen, zoals leerkrachten, politie of ziekenhuispersoneel.
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Sociale huurwoningen
Sociale woningbouw is een belangrijk onderdeel van de woningmix. Woningbouwcorporatie 
GroenWest bouwt huizen voor mensen die zelf geen koophuis of reguliere huurwoning kunnen 
betalen. Daarmee speelt GroenWest een specifieke rol in de woningbouwopgave in Woerden.

 ▶ We willen dat er genoeg sociale huurwoningen zijn, maar ook niet te veel. We willen 
voorkomen dat mensen in een sociale huurwoning wonen, terwijl ze eigenlijk een duurdere 
woning kunnen betalen. Er moet meer doorstroming op gang komen. Om ervoor te zorgen 
dat de middengroepen betaalbaar in Woerden kan (blijven) wonen, is het essentieel om meer 
betaalbare koop- en huurwoningen te bouwen. Daarom laten we de harde regel dat ieder 
nieuwbouwproject voor minimaal 25% uit sociale huurwoningen moet bestaan, los. 

 ▶ Met GroenWest maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen en het stimuleren 
van doorstroming. Scheefwonen is verkeerd, omdat sociale huurwoningen alleen bedoeld zijn 
voor mensen die geen reguliere huurwoning kunnen betalen. Maatregelen die de landelijke 
overheid beschikbaar stelt, willen wij in Woerden ook implementeren. Zo kan jaarlijks de huur 
verder worden verhoogd voor scheefwoners. 

 ▶ Sociale huurwoningen zijn niet bedoeld om zelf geld mee te verdienen. Strenge handhaving 
op illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen is daarom hard nodig. De woningen die 
hierdoor vrijkomen gaan naar Woerdenaren die op de wachtlijst staan.

 ▶ Wij stimuleren de verkoop van huurwoningen van GroenWest, specifiek de ‘snipperwoningen’ 
die tussen koophuizen staan. Deze woningen komen ten goede aan starters. Tegelijkertijd 
bieden we ruimte aan de woningcorporatie om elders nieuwe woningen te ontwikkelen.

 ▶ Wanneer er in Woerden sprake is van personeelstekorten bij vitale beroepen zoals agenten en 
verplegers, geven we hen voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

 ▶ We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning, maar schaffen 
hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen af. Zij hebben dus evenveel kans en moeten net 
zo lang wachten als andere inwoners. 

 ▶ GroenWest heeft een voorbeeldfunctie bij de verduurzamingsopgave.



Economie
en Banen
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Een gemeente die er is voor ondernemers
In onze gemeente zijn 5954 bedrijven gevestigd en daar zijn we trots op. Innovatieve startups, 
hardwerkende zelfstandigen, het ijzersterke mkb en solide familiebedrijven zorgen voor banen en 
bedenken vernieuwende producten of diensten. Het midden- en kleinbedrijf werkt voor Woerden: 
het is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met onze lokale ondernemers profiteert 
iedereen. Niet alleen omdat ze zorgen voor banen, maar ook omdat ze de Woerdense Vakantie 
Week of jouw voetbalclub sponsoren.

Woerden kent veel prachtige bedrijven in de logistiek en kaas. We zijn frituurbouwhoofdstad 
van de wereld, we zijn verschillende minibrouwerijen rijker en we hebben levendige horeca. In 
de TechnoHUB werken meer dan 150 technische bedrijven uit de regio samen met scholen aan 
het opleiden en behouden van technisch talent. Onze ondernemers maken Woerden, Harmelen, 
Kamerik en Zegveld mooier. Daarom is het belangrijk dat onze gemeente aantrekkelijk blijft voor 
werkgevers en werknemers. We investeren in onze ondernemers door nieuwe bedrijven aan te 
trekken en bestaande bedrijven de ruimte te geven. Die hebben ze hard nodig.

De coronacrisis heeft onze bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd 
achter de rug. Hoewel de coronacrisis nu bijna voorbij lijkt, moeten we de economie juist blijven 
stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen 
we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de 
toekomst.

 ▶ Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels stimuleert de gemeente 
een gezonde lokale economie en meer banen. De gemeente werkt niet tegen, maar denkt mee 
met ondernemers door ontwikkelingen te volgen en creatief ondernemen mogelijk te maken.

 ▶ Veel ondernemers zullen de komende jaren de nasleep van de coronacrisis blijven voelen. We 
willen hen daarom blijven ondersteunen. We geven ondernemers lucht door belastingen en 
tarieven voor vergunningen zo laag mogelijk te houden. Specifiek voor horecaondernemers 
zetten we gedurende deze periode in op het verlagen van de precariobelasting en het toestaan 
van grotere terrassen. De gemeente denkt proactief mee als ondernemers veranderingen in 
hun bedrijf willen doorvoeren en biedt goede en persoonlijke hulp bij schulden.

 ▶ De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers, binnen de 
mogelijkheden van de wet. 

 ▶ We richten bij de gemeente één loket in waar ondernemers terecht kunnen voor vragen 
en vergunningen en schuldhulpverlening, bijvoorbeeld vanwege coronaschulden. Dit 
ondernemersloket staat ondernemers bij met raad en daad, bijvoorbeeld over mogelijkheden 
om te starten, uit te breiden of om hen wegwijs te maken binnen gemeentelijke plannen en 
regelgeving. De accountmanagers van de gemeente werken actief samen met dit loket.

 ▶ Ondernemers krijgen van de gemeente één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan 
vermeld.

 ▶ We geven ondernemers niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk de ruimte. We pakken de 
komende jaren door in het snel realiseren van minimaal negen hectare bedrijventerrein bij 
de Putkop in Harmelen en de Burgemeester Van Zwietenweg in Woerden, de zogenaamde 
schuifruimte. Daarmee creëren we mogelijkheden voor ondernemers die willen groeien 
of moeten verplaatsen. De gemeente overlegt bij de ontwikkeling hiervan intensief met 
ondernemers uit Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Met die negen hectare zijn we niet 

Economie en Banen
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voor eeuwig klaar: in de toekomst zal meer ruimte voor onze bedrijven nodig zijn om banen 
te behouden en economische groei te stimuleren. We willen daarom dat de gemeente zich 
samen met ondernemers voorbereidt op de uitbreiding van bedrijvenlocaties op de lange 
termijn.

 ▶ Waar het kan verlenen en verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel 
mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen we deze door algemene regels of een 
meldingsplicht.

 ▶ Ook bij uitbreidingsplannen van (individuele) ondernemers denken we met hen mee. De 
gemeente stimuleert en ondersteunt in plaats van alleen te wijzen op regels en beperkingen. 

 ▶ Bedrijventerreinen en winkelgebieden zijn goed bereikbaar, schoon en veilig. Als we daarvoor 
wegen moet vervangen of aanleggen, dan doen we dat. Samen met ondernemers zorgen we 
voor goed onderhoud. Bij winkelgebieden kun je makkelijk parkeren, gratis of tegen een zo laag 
mogelijk tarief.

 ▶ Wij ondersteunen bedrijveninvesteringszones, waarin ondernemers samenwerken. Als 
ondernemers een BIZ willen oprichten of in stand willen houden, dan faciliteert de gemeente 
dat.

 ▶ De gemeente ondersteunt start-ups. Bedrijven die klein zijn begonnen kunnen heel groot 
groeien. Wij willen dat de gemeente starters binnen bijvoorbeeld bestemmingsplannen volop 
de ruimte geeft.

 ▶ We willen dat onze gemeente aantrekkelijk is voor veel verschillende bedrijven. Daarnaast willen 
we onze technische bedrijven en de maakindustrie, die in Woerden sterk vertegenwoordigd is, 
behouden en ondersteunen.

 ▶ Ondernemend Woerden kan en wil een belangrijke rol vervullen in het economisch beleid van 
de gemeente. Wij willen dat deze rol verder uitgebreid wordt tot een adviserend orgaan dat bij 
beslissingen op het gebied van economie wordt geconsulteerd. 

 ▶ De gemeente is een partner van lokale en regionale belangenorganisaties zoals Ondernemend 
Woerden en het PBUW (Platform Bedrijven Utrecht West).

 ▶ Door de coronacrisis zijn we anders gaan werken. Gemeentelijke regels mogen geen 
belemmeringen vormen met betrekking tot werken aan huis of het hebben van een bedrijf aan 
huis.

Zoveel mogelijk mensen aan het werk
Een baan is zoveel meer dan inkomen. Werk zorgt voor contact met andere mensen, zoals leuke 
collega’s. Een baan die bij je past geeft uitdaging en zingeving. Werk leidt tot zelfstandigheid en 
eigenwaarde. Wie werkt investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze 
samenleving. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uit de bijstand halen en aan een baan 
helpen. Ze staan dan niet meer aan de zijlijn en hebben een veel fijner leven.

 ▶ We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we 
ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden en hoe deze aansluiten op de vraag op 
de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar een reguliere baan nog te groot is, zorgen we voor 
begeleiding naar beschut werk en leerwerkplekken. Waar mogelijk proberen we ook mensen 
die hun baan dreigen te verliezen aan het werk te houden of om te scholen, om te voorkomen 
dat ze werkloos worden en in de bijstand terechtkomen.

 ▶ We zetten ons in om de werkgelegenheid in Woerden te bevorderen. We willen voor genoeg 
banen zorgen door ondernemers de ruimte te geven die zij nodig hebben en door maatwerk 
te leveren aan de mensen die dat nodig hebben. We willen dat onze gemeente aantrekkelijk is 
en blijft voor veel verschillende bedrijven en hun werknemers.
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 ▶ Vrijwel iedereen wil graag meedoen aan de samenleving. Een baan is helaas niet voor iedereen 
weggelegd. Wie naar vermogen bijdraagt, kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen 
van je baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten we een tegenprestatie, omdat we het 
belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de samenleving.

 ▶ Werken moet altijd lonen. Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen 
we dat je er in inkomen op vooruit gaat. Regels die dit in de weg staan schaffen we af. Zo 
voorkomen we een nieuwe armoedeval.

 ▶ Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand 
ontvangt, maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, wordt je 
gekort op je uitkering. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als 
tegenprestatie verplicht worden op onderdelen te werken aan inburgering en integratie.

 ▶ Het is belangrijk dat het onderwijs en bedrijven samenwerken om te zorgen dat er voldoende 
banen en werknemers zijn die bij elkaar passen. De samenwerking van het onderwijs en 150 
technische bedrijven in de TechnoHUB is hiervan een prachtig voorbeeld, waar we enorm trots 
op zijn. Ook voor mensen die een vaste baan hebben, is het goed om door te blijven leren. 
Daarom zetten we in op een Leven Lang Ontwikkelen.

 ▶ Door de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven in de TechnoHUB heeft een hele 
generatie meer kans op de arbeidsmarkt. Waar mogelijk en gewenst versterken we dit met 
een MBO-opleiding.

 ▶ We willen mensen stimuleren om in het onderwijs, de zorg of IT aan de slag te gaan. In deze 
sectoren is veel vraag naar werknemers. We zetten erop in dat mensen die een (nieuwe) baan 
zoeken zich laten omscholen naar werk in deze sectoren.

 ▶ We zetten, zeker in de nasleep van de coronacrisis, in op het helpen van mensen die snel aan 
het werk kunnen. Inwoners in de bijstand worden zo snel mogelijk omgeschoold voor banen 
waar lokaal vraag naar is.

 ▶ Soms lukt het echt niet om iemand aan het werk te helpen. Lange, dure trajecten voor mensen 
in de bijstand waarbij niet of nauwelijks resultaat wordt geboekt helpen mensen niet verder 
en kosten de gemeente geld. Daarom schaffen we deze af. We zetten in op alternatieven die 
ervoor zorgen dat mensen kunnen blijven meedoen in de samenleving.

 ▶ We vinden dat oudere werkzoekenden meer ondersteuning op maat moeten krijgen bij het 
vinden van een nieuwe baan. Netwerkbijeenkomsten voor alleen ouderen helpen daarbij. 
Jongeren hebben een soortgelijk probleem. Omdat ze nog geen werkervaring hebben, komen 
ze vaak niet terecht waar ze horen. Daarom willen we inzetten op het creëren van werkstages 
voor jongeren, ongeacht of ze nog studeren of al klaar zijn met hun opleiding. Stages bij 
bedrijven zorgen voor werkervaring en kunnen leiden tot een vaste baan.

 ▶ De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en blijft 
diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Dit willen we in de 
toekomst in Woerden voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen 
door mensenwerk, niet door een computer.

 ▶ Ferm Werk is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Woerden voor de Participatiewet en 
Sociale Werkvoorziening, maar heeft hierbij niet het alleenrecht. Marktpartijen die taken van 
Ferm Werk over kunnen nemen, krijgen hiertoe de kans.

Armoedebestrijding
 ▶ Als mensen bij de gemeente aankloppen voor hulp bij hun schulden, is het vaak al te laat. 

Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan. 
Voorkomen is beter dan genezen. Samen met de inwoner zetten we de problemen op een rij 
en werken we aan oplossingen. Kwetsbare inwoners vinden bij de gemeente geen anoniem 



nummer, maar een vast aanspreekpunt door wie ze geholpen worden bij het oplossen van hun 
(financiële) problemen en weer aan het werk te kunnen.

 ▶ De gemeente zoekt actief de samenwerking met bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie 
GroenWest, de Belastingdienst en andere bedrijven, zoals energiebedrijven en banken, om 
problematische schulden vroegtijdig te signaleren om grotere problemen te voorkomen.

Trots op onze boeren
In de weilanden van Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld grazen al honderden jaren koeien. 
Al eeuwen wordt hier kaas gemaakt, gekeurd en verhandeld. Maar er wordt nog veel meer 
voedsel verbouwd. We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en 
tuinbouw. Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze 
voedselvoorziening. Als boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle 
bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur en milieu.

 ▶ Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig 
gehinderd worden. Daarom geven wij hen de ruimte hun grond voor meerdere doeleinden 
te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid. 
Daarbij letten we altijd goed op wat het landschap in het Groene Hart zo bijzonder maakt.

 ▶ Boeren verdienen onze steun. De komende jaren zal de agrarische sector te maken krijgen 
met landelijke maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te brengen. Hoewel dit primair 
de landelijke overheid aangaat, willen we dat de gemeente er is voor boeren uit Woerden, 
Harmelen, Kamerik en Zegveld. De gemeente ondersteunt hen zover mogelijk, bijvoorbeeld 
door mee te denken als ze emissies willen terugdringen of vrijwillig willen stoppen met hun 
bedrijf. Agrarische grond die vrijkomt bestemmen we niet automatisch tot natuur. In plaats 
daarvan kijken we hoe de grond het beste gebruikt kan worden.

 ▶ Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor herstel en 
behoud van de natuur, realistisch natuurbeleid en de versterking van biodiversiteit in Woerden. 
Dat is ook van belang voor onze economie.

 ▶ We blijven inzetten op ecologische bermen. Waar mogelijk hebben we inheemse bloemen 
en planten in de bermen waarbij niet gemaaid hoeft te worden. Het is goed voor de natuur, 
bespaart in de onderhoudskosten en ziet er bovendien goed uit.

 ▶ Wij stimuleren een duurzame veehouderij. Belemmerende regelgeving voor het gebruik 
van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, kleinschalige windenergie en duurzame 
energiebronnen schrappen we. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de 
omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang.

 ▶ Bodemdaling is een van de uitdagingen van Woerden en het Groene Hart. Zowel in de 
zogenaamde veenweidegebieden als bebouwde omgeving met slappe bodem. Omdat het 
vee droge voeten moet houden, wordt de stand van het grondwater laag gehouden. Dat zorgt 
ervoor dat de grond in de zomer inklinkt, waardoor de grondwaterstand weer verder verlaagd 
moet worden. Dat leidt weer tot extra bodemdaling. Dat kan niet oneindig doorgaan. Samen 
met agrariërs moeten we op zoek naar innovatieve en toekomstbestendige oplossingen. We 
steunen initiatieven om tot alternatief gebruik van veenweidegronden te komen.

 ▶ Bodemdaling is niet alleen een probleem voor agrarische gronden. Ook onze stad en dorpen  
verzakken: meer dan 80% van de Woerdense bodem is slap. Daarom hebben we allemaal een 
verantwoordelijkheid. De gemeente spant zich in om meer aandacht en geld vrij te maken bij 
de Rijksoverheid om bodemdaling aan te pakken. 



Veiligheid en
Vrijheid



17Verkiezingsprogramma 2022-2026  -  Veiligheid en Vrijheid

Veilig zijn en je veilig voelen
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en ons eigen huis. Zonder veiligheid 
geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Woerden veilig kan wonen, werken en ondernemen. Dat 
de stad en onze dorpen niet alleen veilig zijn, maar dat je je er ook veilig voelt. Veiligheid is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente 
daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We 
pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.

 ▶ Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De 
hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente 
de diensten komen. Ook overige hulpdiensten zijn goed bereikbaar en benaderbaar.

 ▶ In onze gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en 
geweld tegen LHBTIQ+’s keihard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo 
makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

 ▶ Een app is soms handig, maar nooit de enige mogelijkheid om een melding te maken of aangifte 
te doen. Aangifte doen kan op het bureau, via internet of telefoon en via je eigen wijkagent die 
in dat geval op afspraak langs komt.

 ▶ De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in wijken. 
Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit. We 
willen dat boa’s goed bereikbaar zijn voor inwoners, ook in het weekend. Ook houden we 
continu in de gaten of er genoeg boa’s zijn om alle taken goed uit te voeren. In de komende 
periode willen we minimaal één extra boa. 

 ▶ De kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die het veroorzaken. 

 ▶ Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed 
kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van 
buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en wijkagenten werken daarbij 
samen.

 ▶ We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal 
uit den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak 
inzetten. Zij horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Hufters die geweld gebruiken tegen 
hulpverleners pakken we hard aan.

 ▶ Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals het Keurmerk Veilig Wonen en 
het Keurmerk Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers bij het beveiligen van hun 
huis of bedrijf tegen inbraak. De gemeente en politie promoten deze keurmerken.

 ▶ Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden of 
overlast veroorzaken. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en aangepakt en 
overlastgevers zetten we sneller uit huis. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze 
steun en die van het lokaal gezag.

 ▶ De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Als er ergens werkzaamheden of afsluitingen 
zijn, zorgt de gemeente er samen met hulpdiensten voor dat politie, brandweer en ambulance 
altijd op tijd kunnen zijn.

Veiligheid en Vrijheid
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Criminaliteit hard aanpakken
Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door verkeerde vrienden, een 
slechte opvoeding of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de 
aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van 
onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van 
onze samenleving.

 ▶ Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met 
scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen 
in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit.

 ▶ Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en 
witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden 
voor het faciliteren van criminele activiteiten.

 ▶ Door zichtbare wijkagenten die surveilleren gaan we verloedering en overlast op straat en in 
wijken tegen. Overlastgevers worden permanent op de huid gezeten en gecontroleerd met 
een very irritating police-aanpak. Daarbij zetten we in op patseraanpak zoals die wordt ingezet 
in Rotterdam, waarbij jonge criminelen worden gedwongen hun dure kleding, horloges en 
brommers in te leveren.

 ▶ Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Indien nodig 
gebruiken zij stroomstootwapens, wapenstok en/of pepperspray. Ook willen we dat ze gebruik 
kunnen maken van technologie, zoals cameratoezicht en bodycams om hun veiligheid en die 
van onze inwoners en hulpdiensten in de stad te vergroten. 

 ▶ Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven, vloeien de opbrengsten ervan terug in de 
gemeentekas. Dit geld kunnen we dan weer inzetten om de veiligheid te verbeteren.

 ▶ De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Woerden, Harmelen, 
Kamerik en Zegveld veiliger te maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Te 
denken valt aan het toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht. Bij winkelcentrum 
Tournoysveld en het station is gebleken dat cameratoezicht voor meer veiligheid heeft gezorgd.

 ▶ We willen het mogelijk maken dat inwoners cameratoezicht kunnen ‘aanvragen’ voor hun buurt. 
De burgemeester bepaalt of ergens camera’s komen, maar daarbij kan hij overlastmeldingen 
en de wens van inwoners meenemen. Deze aanvraag moeten inwoners makkelijk bij de 
gemeente kunnen doen.

 ▶ Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude 
of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat 
inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime.

 ▶ We willen dat de gemeente in alle dingen die ze doet nadenkt over de gevolgen voor hoe 
veilig het is en hoe veilig het voelt in Woerden en de dorpen. Maatregelen, zoals het al dan 
niet vervangen van lichtmasten om energie te besparen, mogen nooit ten koste gaan van het 
veiligheidsgevoel van onze inwoners.
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Iedereen integreert en doet mee
We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers alleen hun eigen 
verantwoordelijkheid is. Je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is dan 
waar je vandaan komt. Daardoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor gevochten is onder druk 
komen staan, met parallelle samenlevingen als resultaat. Van nieuwkomers verwachten we dat ze 
in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze samenleving. Integreren gaat het beste en 
het snelste door mee te doen. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen 
en waarden, kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding.

 ▶ We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben 
gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Ze hebben de taal geleerd en een baan 
gevonden. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en 
verwachten dat ook van anderen.

 ▶ De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor 
betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid tegen. 
Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren. 
Wanneer iemand niet voldoende Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt aan het leren 
van de taal, kunnen boetes volgen of korten we de uitkering.

 ▶ Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om 
achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen. 
Zo zorgen we ervoor dat kinderen ook thuis met hun ouders oefenen met het leren van het 
Nederlands.

 ▶ Bij de inburgering besteden we extra aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, de 
gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTIQ+-rechten, antisemitisme en de vrijheid van 
godsdienst.

 ▶ Voor haatpredikers is er ook in Woerden geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol 
bij het voorkomen dat imams haat kunnen zaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden 
te negeren. Haatpredikers krijgen geen podium.

 ▶ Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. Daarom 
ondersteunt de gemeente Woerden hen niet met hulp en verleent geen opvang. Hetzelfde 
geldt voor organisaties die illegalen helpen om in Nederland te blijven.

 ▶ We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat we geen subsidies 
verstrekken aan organisaties die dat juist niet doen, bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op 
behoud van de eigen cultuur, of omdat ze democratische waarden ondermijnen. 

 ▶ We leiden ambtenaren actief op om huwelijksdwang te herkennen.

 ▶ We verlenen nieuwkomers die in Nederland mogen blijven geen voorrang bij het krijgen 
van een sociale huurwoning. We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een 
verblijfsvergunning.

 ▶ Wij zien in Woerden geen ruimte voor een AZC (azielzoekerscentrum).



Schoon en
Groen



21Verkiezingsprogramma 2022-2026  -  Schoon en Groen

Een groene en leefbare wijk
We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en 
veilig is. Als je gaat picknicken in het Westdampark of gaat zwemmen bij de Cattenbroekerplas, 
wil je niet tussen het afval zitten. De gemeente moet zorgen voor regelmatig en goed onderhoud. 
Maar ook buren kunnen met elkaar een bijdrage leveren aan het schoonhouden van de straat en 
hun eigen tuin of balkon. De gemeente stimuleert dat wijken en buurten in Woerden, Harmelen, 
Kamerik en Zegveld schoon blijven. Want als dat goed gebeurt, wordt de afvalstoffenheffing lager. 

 ▶ We hebben een prachtige gemeente, maar er is nog te veel achterstallig onderhoud in de 
openbare ruimte. Vaak staat er onkruid in straten, liggen stoeptegels scheef of is groen niet 
goed gesnoeid. Dat moet anders. De VVD wil structureel meer geld investeren in het onderhoud 
van de openbare ruimte (IBOR) om iedere wijk op een basisniveau veilig, heel en schoon te 
krijgen.

 ▶ We willen dat inwoners meldingen over kapotte dingen in hun wijk of dorp snel en makkelijk 
kunnen doorgeven aan de gemeente. Vervolgens wordt er snel, het liefst nog dezelfde dag, actie 
ondernomen vanuit de gemeente. Er zijn veel goede voorbeelden die we willen voortzetten, 
zoals de stickers waarmee inwoners kapotte lichtmasten eenvoudig kunnen melden. Waar 
mogelijk maken we het systeem om meldingen te doen nog eenvoudiger, bijvoorbeeld met 
een nieuwe app of het Whatsappnummer van de gemeente.

 ▶ We willen meer groene plekken met bomen en planten in Woerden, haar wijken en de dorpen, 
hoe klein dan ook. Een wijk met veel steen, zoals Waterrijk, is al snel opgefleurd met vergroening, 
een struik of een plantenbak. Ook zorgen we zo voor een omgeving die klimaatbestendiger en 
koeler is. 

 ▶ Bomen zorgen voor een groene, koele omgeving en nemen veel CO2 op. De afgelopen jaren 
zijn er bomen gekapt terwijl daar geen goede reden voor was. Kappen kan wat ons betreft in 
beginsel alleen als bomen ziek zijn, onveilige situaties opleveren of vervangen moeten worden.

 ▶ Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven 
van bewoners en organisaties om hun eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden 
moedigen we aan en ondersteunen we. Zo stimuleren we inwoners om geveltuinen aan te 
leggen en te onderhouden.

 ▶ Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden 
aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald 
op de veroorzaker.

 ▶ Natuur is belangrijk en verdient bescherming, maar we realiseren ons ook dat ruimte schaars 
is. Daarom blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een juiste 
balans tussen wonen, ondernemen en recreatie.

 ▶ Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren dient Woerden een fijne gemeente te zijn. We 
spannen ons er daarom voor in om het leefklimaat van dieren zo goed mogelijk te maken. Dat 
betekent groen en ruimte voor dieren, veilige uitlaatplekken en het wegnemen van hindernissen 
voor de dierenambulance.

 ▶ Wat de VVD betreft komen de financiën voor het onderhoud van de openbare ruimte in 
Woerden snel echt op orde. We kijken altijd eerst kritisch of onderhoud efficiënter of goedkoper 
kan, bijvoorbeeld door samenwerking met inwoners. Maar nu is er eigenlijk structureel te weinig 
geld: op veel plaatsen wordt alleen onderhoud gepleegd als het anders onveilige situaties 

Schoon en Groen
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oplevert. Daarom zijn we bereid om op basis van een goed onderbouwd plan extra geld te 
investeren in het veilig, heel en schoon houden van de openbare ruimte. Daarbij is het belangrijk 
om voldoende geld uit te geven aan onderhoud, zodat we langer doen met de wegen, bomen, 
bruggen en andere objecten die we hebben. We reserveren geld om objecten te vervangen 
als ze aan het eind van hun levensduur zijn, maar we willen voorkomen dat we te snel opnieuw 
moeten investeren in nieuwe spullen door te weinig uit te geven aan het onderhoud ervan.

Afval en riool
 ▶ Inwoners kunnen afval zo goedkoop mogelijk kwijt. Daarbij streven we zoveel mogelijk naar 

hergebruik en recycling. We zetten ons in voor een systeem waar afval achteraf wordt 
gescheiden. Dat zorgt voor minder containers en is bovendien goedkoper. 

 ▶ Om overlast van meeuwen, ratten en ander ongedierte te voorkomen zijn we voorstander van 
ondergrondse afvalcontainers. De 24 gratis bezoeken per jaar aan de milieustraat houden we 
in stand.

 ▶ We ergeren ons aan overvolle lantaarnpalen met PMD-zakken. Zo lang afval apart wordt 
ingezameld, willen we een verbetering in de inzameling van PMD-afval, bijvoorbeeld door het 
plaatsen van (meer) centrale inzamelcontainers en het vaker legen hiervan. Het ombouwen 
van ondergrondse restafvalcontainers naar PMD-containers, zoals in Waterrijk is gedaan, is 
ook een optie.

 ▶ Inwoners hebben een verantwoordelijkheid om Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld 
netjes te houden door hun afval niet op straat te gooien. Vuilnis hoort in vuilnisbakken. We 
willen strengere handhaving op het achterlaten van zwerfvuil of afval naast de container 
zetten. Daarnaast helpt het ook als inwoners elkaar aanspreken. We geven ondersteuning aan 
inwoners die zelf zwerfvuil willen opruimen, bijvoorbeeld door te plandelen of ploggen (plastic 
oprapen tijdens het wandelen of joggen).

 ▶ Woerdenaren moeten hun afval makkelijk kwijt kunnen. We willen daarom dat de gemeente 
zorgt voor voldoende afvalbakken die regelmatig worden geleegd, zeker op drukbezochte 
plekken zoals het Cattenbroekerstrand of het Westdampark. Daarbij streven we naar slim 
omgaan met inzamelen: op een warme dag zitten er meer mensen in het park en is afvalbakken 
vaker legen of tijdelijk extra containers plaatsen verstandig.

 ▶ Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot 
huishouden. Daarom passen we deze heffing aan op het aantal personen per huishouden. 
Indien er geld uit de afvalstoffenheffing overblijft, geven we dat terug aan onze inwoners.

 ▶ We willen een goed werkend en betaalbaar riool. Niet alleen afvalwater, maar ook een groot 
deel van het regenwater wordt ermee afgevoerd. We vinden het daarom normaal dat iedereen 
die hiervan gebruik maakt bijdraagt aan de kosten. Of je nu een huis huurt of een huis bezit. De 
rioolheffing mag niet hoger zijn dan nodig. We kijken dus altijd kritisch naar de kostenposten 
van de gemeente die onder de rioolheffing worden gerekend.

 ▶ De gemeente zoekt de samenwerking op met waterschappen om wateroverlast te helpen 
verminderen en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en droogte op te vangen. Zowel 
bij bouwplannen als weg- en natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem- en 
waterbeheer: beter vasthouden van water, tegengaan van verspilling en stimuleren van het 
hergebruik van water.

 ▶ Bij het aanleggen van een nieuw rioolstelstel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk 
afvalwater. Zo stimuleren we hergebruik van water en gebruiken we minder. Ook het afkoppelen 
van regenwaterafvoer wordt gestimuleerd.
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Klimaat en Duurzaamheid

Slim en betaalbaar verduurzamen
Het klimaat verandert en de effecten hiervan worden steeds duidelijker zichtbaar. Steeds vaker 
hebben we te maken met extreme weersomstandigheden zoals hitte en wateroverlast. Om onze 
wereld schoon en leefbaar door te geven werken wij aan het terugdringen van de uitstoot van 
CO2. Daarnaast investeren we in maatregelen die de lokale effecten van klimaatverandering 
terugdringen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare 
gemeente. Maar wel op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers. Door dit 
op een slimme manier aan te pakken kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we 
zelf willen en blijft onze gemeente prettig om te wonen.

 ▶ Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Woerden in 2050. Door energie te 
besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Daarbij stimuleren 
we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame 
energie.

 ▶ De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie 
en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. 
Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze producten 
en diensten duurzaam en circulair in.

 ▶ Het isoleren van huizen helpt om energie te besparen en de uitstoot van CO2 terug te dringen. 
De gemeente stimuleert eigenaren actief om hun huis te isoleren. De gemeente kiest hierbij 
niet voor maatregelen die huiseigenaren dwingen om hoge kosten te maken, maar voor het 
geven van informatie en advies en het zoveel mogelijk wegnemen van barrières.

 ▶ We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnepanelen en laadpalen aan te vragen, door 
procedures simpeler te maken. We omarmen nieuwe technieken om huizen en bedrijven te 
verduurzamen door zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen. Door ruimte te geven aan 
innovatie wordt Woerden steeds duurzamer.

 ▶ Steeds meer inwoners en ondernemers wekken zelf duurzame energie op door het plaatsen van 
zonnepanelen op daken. Deze kleinschalige opwek is van groot belang voor het terugdringen 
van CO2. De gemeente zet zich actief in om de mogelijkheden voor kleinschalige opwek zoveel 
mogelijk te benutten.

 ▶ We geven zelf het goede voorbeeld door het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen bij 
renovatie of onderhoud en door zonnepanelen te plaatsen op de daken van onze panden.

 ▶ Het verduurzamen van huizen helpt om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Een investering 
in isolatie of zonnepanelen draagt bovendien bij aan een comfortabel huis en een lagere 
energierekening. Welke aanpassingen het meeste opleveren hangt sterk af van de kenmerken 
van een wijk of buurt. De gemeente informeert inwoners van verschillende wijken en buurten 
actief over de mogelijkheden in hun situatie.
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Haalbaar en betaalbaar je huis verwarmen
Fossiele brandstoffen als olie en gas dragen bij aan de uitstoot van CO2 en zijn niet oneindig 
beschikbaar. Daarom bouwen we het gebruik van fossiele brandstoffen af en zullen in de toekomst 
steeds meer huizen op een duurzame manier worden verwarmd. We doen dit niet overhaast. De 
overstap naar een alternatieve warmtebron moet wel haalbaar en betaalbaar zijn voor gewone 
gezinnen en ondernemers.

 ▶ Woerden werkt stap voor stap aan de overgang naar alternatieven voor aardgas. De gemeente 
zoekt samen met bewoners en gebouweigenaren naar de beste oplossing. De totale 
woonlasten mogen hierdoor niet stijgen. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte om zelf 
te kiezen voor een haalbare en betaalbare verwarmingstechniek.

 ▶ Overstappen op een alternatieve warmtebron kan alleen als hiervoor ook een betaalbaar 
alternatief aanwezig is. Dat het gasnetwerk vervangen moet worden mag geen reden zijn 
om inwoners en ondernemers op hoge kosten te jagen door het gas af te sluiten. Indien dit 
noodzakelijk is, wordt het gasnetwerk vervangen om betaalbare verwarming van huizen en 
bedrijven te garanderen.

 ▶ Het Nederlands gasnetwerk biedt een unieke infrastructuur. Op het moment dat delen van dit 
netwerk niet langer in gebruik zijn, worden de gasleidingen niet weggehaald. Wij behouden dit 
netwerk voor toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.

Energie opwekken
We willen de wereld graag schoon doorgeven. Daarom moet onze elektriciteit zoveel mogelijk 
duurzaam worden opgewekt. Bij het opwekken van deze elektriciteit moet rekening worden 
gehouden met onze leefomgeving. We zijn daarom voorstander van windenergie, maar tegen 
windturbines in de buurt van woonwijken. Grote windturbines horen in de Noordzee en niet in het 
open landschap, zoals bij Harmelen of naast de woonwijk Molenvliet, de locaties die nu in beeld 
zijn. Naast zon- en windenergie heeft ons land een stabiele en regelbare energiebron nodig die 
365 dagen per jaar elektriciteit en warmte kan opwekken. Kernenergie is zo’n stabiele bron en 
bovendien uitstootvrij. Kerncentrales kunnen zo op duurzame wijze de plek innemen van kolen-, 
biomassa- en zelfs aardgascentrales. 

 ▶ Grootschalige opwek van duurzame energie kan veel impact hebben op de leefomgeving. 
Draagvlak onder omwonenden is een voorwaarde voor grootschalige energieopwek binnen 
onze gemeentegrenzen. Hierbij hebben inwoners die de meeste hinder ondervinden de 
zwaarste stem. We zijn zuinig op het Groene Hart en de gezondheid van onze inwoners. Daarom 
zijn we geen voorstander van grote windturbines. Als er zonneweides komen, dan zorgen we 
dat deze uit het zicht zijn opgesteld.

 ▶ We zetten vol in op het vol leggen van daken met zonnepanelen. We willen een grootschalig 
plan om de komende jaren zoveel mogelijk daken vol te leggen met zonnepanelen, samen 
met inwoners, ondernemers(verenigingen) en boeren. We zijn hierbij creatief en houden 
rekening met toekomstige innovaties, zoals zonnepanelen in geluidsschermen en zonnecellen 
in dakpannen.

 ▶ Om ervoor te zorgen dat ook kernenergie een rol van betekenis kan spelen in het behalen van 
de klimaatdoelen van 2040 en 2050, moeten we nu beginnen met het vormen van beleid. Dit 
begint bij lokaal en regionaal draagvlak en participatie. Wij vinden dat het eerlijke verhaal verteld 
moet worden, zowel over het afval als over de voordelen voor inwoners en ondernemers. 
Daarvoor zal Woerden de mouwen opstropen. We organiseren samen met buurgemeenten 
en de provincie bijeenkomsten om te luisteren naar de wensen en vragen te beantwoorden. 
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 ▶ Conventionele (grote) reactoren kunnen in Nederland het best gebouwd worden in de grote 
havens. Het is aan de Rijksoverheid om deze projecten uit te voeren in samenwerking met deze 
regio’s. 

 ▶ Voor andere gemeenten en provincies is het interessant om de mogelijkheden te onderzoeken 
voor Small Modular Reactors. Deze kleinere centrales kunnen de plaats innemen van bestaande 
kolen-, biomassa- en gascentrales met (warmte)voordelen voor glastuinbouw, datacenters, 
waterstofproductie, industrie en woonwijken. Een eerste nieuwe Small Modular Reactor kan al 
tussen 2028 en 2032 elektriciteit en warmte produceren.

Aanpassen aan klimaatverandering
Woerden zal in de toekomst vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Wij 
investeren daarom in maatregelen die de lokale gevolgen van klimaatverandering beperken.

 ▶ Woerden werkt samen met de waterschappen aan het verminderen van wateroverlast bij 
heftige regenval en neemt maatregelen om de gevolgen van hitte en droogte op te vangen. 

 ▶ We willen meer groene plekken met bomen en planten in onze gemeente. Bomen nemen CO2 
op en zorgen voor schaduw. Door het aanplanten van bomen en planten maken we Woerden 
klimaatbestendiger en koeler.

Geen gaswinning onder Molenvliet
We maken ons zorgen over de mogelijke olie- en gaswinning in Molenvliet. Wat de Woerdense 
VVD betreft wordt er in Molenvliet niet geboord.

 ▶ We waren en blijven tegen olie- en gaswinning door Vermilion of andere bedrijven onder het 
Papekopveld bij de wijk Molenvliet. Als ondanks alle inzet van de gemeente en de stichting 
Laat Woerden Niet Zakken richting de Rijksoverheid en Vermilion toch gewonnen mag worden, 
moet de veiligheid van inwoners volledig gegarandeerd worden.



Parkeren
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Makkelijk je auto kwijt kunnen
We willen dat je in de hele gemeente makkelijk je auto kunt parkeren. Een auto is tenslotte vaak 
hoognodig om op je werk te komen of te kunnen mantelzorgen. Waar regels over parkeren nodig 
zijn, zorgen we ervoor dat ze duidelijk, gastvrij en realistisch zijn. 

 ▶ Parkeren maken we zo goedkoop mogelijk. Het geld dat de gemeente verdient aan vergunningen 
en betaald parkeren wordt ingezet om parkeren makkelijker en fijner te maken. We gebruiken 
dit geld niet om andere kostenposten te dekken.

 ▶ We willen dat in de binnenstad en in onze dorpen en wijken voldoende plekken zijn om je 
auto te parkeren. Bij het realiseren van voldoende parkeergelegenheid houden we een juiste 
balans tussen parkeergemak, woongenot en groen in het oog. Bij nieuwbouw streven we 
naar parkeren op eigen terrein. Daarbij is het belangrijk om realistisch in te schatten hoeveel 
parkeerplekken er in een nieuwe buurt of wijk nodig zijn. We willen inwoners niet dwingen om 
hun auto weg te doen of een deelauto te gebruiken door minder parkeerplekken te realiseren.

 ▶ Als er in een wijk te weinig parkeerplekken zijn, willen we eerst kijken of er meer plekken bij 
kunnen komen. Soms kunnen bestaande plekken zelfs beter worden gebruikt. Pas als dat 
allebei niet mogelijk is, mag de gemeente kijken of er een vergunningenstelsel of betaald 
parkeren moet komen. Het is pas eerlijk om mensen te laten betalen voor het parkeren van hun 
auto als het écht niet anders kan.

 ▶ We willen er daarom voor oppassen dat in een steeds groter deel van Woerden betaald parkeren 
wordt ingevoerd. Dat kan gebeuren wanneer je in een bepaald gebied betaald parkeren invoert 
en mensen vervolgens hun auto buiten dat gebied neerzetten, waardoor je dan ook daar weer 
betaald parkeren moet invoeren.

 ▶ In de oudere wijken rondom de binnenstad is het vaak lastig om je auto kwijt te kunnen, 
zoals in de Bomen- en Bloemenbuurt. De parkeerdruk in deze wijken is vaak erg hoog. Bij het 
aanpakken hiervan vinden we het invoeren van vergunningen een betere oplossing dan betaald 
parkeren. Een vergunningstelsel kan ook heel goed werken zonder betaalde vergunningen. 
Parkeervergunningen willen we gratis aan bewoners van deze schilwijken toekennen. Parkeren 
blijft voor bezoekers mogelijk, eventueel in combinatie met een bezoekersregeling.

 ▶ We stimuleren dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. Door slimme afspraken 
te maken kunnen parkeergarages en -terreinen van kantoren en bedrijven ’s avonds en in het 
weekend gebruikt worden. Zo zorgen we voor voldoende parkeerplaatsen voor bewoners 
en bezoekers van onze gemeente. Dit willen we ook doen met het parkeerterrein bij het 
gemeentehuis, als er in de nieuwe wijk Middelland meer woningen gebouwd worden.

 ▶ In de komende vier jaar willen we onderzoeken waar we een nieuwe parkeeroplossing 
dichtbij de binnenstad kunnen realiseren. Bewoners van wijken rondom het centrum waar de 
parkeerdruk hoog is en bezoekers van de binnenstad kunnen hier hun (tweede) auto parkeren.

 ▶ Het P&R-terrein bij de zuidzijde van het station (de Houttuin) is gratis en moet gratis blijven. Hier 
kan in de toekomst ook een meerlaagse parkeergarage worden gebouwd om te voorzien in de 
parkeerbehoefte van de toekomstige bewoners bij het stationsgebied en treinreizigers.

Parkeren
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Beter parkeerbeleid in de binnenstad
Het nieuwe parkeerbeleid voor de binnenstad dat de gemeente in mei 2021 heeft ingevoerd, werkt 
niet goed. De blauwdruk die op de tekentafel is bedacht, pakt in de praktijk verkeerd uit. De nieuwe 
regels leiden tot veel onduidelijkheid. Binnenstadbewoners voelen zich oneerlijk behandeld. Het 
beleid moet dus op de schop. De parkeerregels in de stad moeten duidelijker, realistischer en 
gastvrijer. Daarbij letten we uiteraard op de resultaten van de geplande evaluatie. Ook nu hebben 
we echter al ideeën over de dingen die beter kunnen. Verbeteringen voeren we door in overleg 
met alle inwoners en ondernemers van de binnenstad.

 ▶ De centrumring is geen woonstraat, maar hoort bij het winkelgebied van de binnenstad. Daarom 
voeren we daar weer een uurtarief in (het straattarief van 2,50 euro per uur). In de Nieuwstraat 
verlengen we de maximale parkeerduur voor bezoekers van 30 minuten naar 2 uur.

 ▶ Bewoners uit de binnenstad mogen met hun vergunning in alle zones parkeren. Daarbij 
verwachten we dat bewoners uit zone D (de woonstraten buiten de centrumring) in hun 
eigen zone parkeren. Bewoners uit zones A en B (het gebied binnen de centrumring) mogen, 
omdat er weinig plek is in hun eigen zones, expliciet ook in de woonstraten in zone D staan. 
Bewoners uit de binnenstad mogen, net als in de oude situatie, hun auto ook overdag weer 
in de Wagenstraat parkeren. De bewoners van het Defensie-eiland parkeren op eigen terrein.

 ▶ Bezoekers van binnenstadbewoners of -ondernemers kunnen goedkoper parkeren door 
gebruik te maken van de bezoekersregeling. Ze mogen daarmee in zones B, C en D parkeren.

 ▶ Op straat parkeren mag duurder zijn dan in de garage staan. We willen bezoekers aan de 
binnenstad stimuleren om in de parkeergarage te gaan staan door het garagetarief te verlagen, 
niet door parkeren op straat enorm veel duurder te maken. We kijken of het mogelijk is om 
de parkeren in de parkeergarage voor bezoekers gedurende een paar uur gratis te maken. 
Sowieso willen we parkeren in de parkeergarages tussen 22 uur ’s avonds en 10 uur ’s ochtends 
gratis maken, net als op straat. 

 ▶ We ontmoedigen bezoekers van de binnenstad (winkelend publiek) om te parkeren in de 
woonstraten in zones C en D door een hoog uurtarief. Deze woonstraten zijn vooral bedoeld 
voor de bewoners van de binnenstad en hun bezoek.

 ▶ We willen duidelijke regels en informatie over het maximum aantal vergunningen dat de gemeente 
in iedere zone uitgeeft, ook voor een tweede auto. Alle binnenstadbewoners hebben evenveel 
recht op een (tweede) vergunning. Voor het uitgeven van (tweede) bewonersvergunningen 
vormen de beschikbare parkeerplekken in zones B en D daarom eigenlijk één zone. We maken 
het daarnaast mogelijk om voor een tweede auto een vergunning in de parkeergarage aan te 
vragen.

 ▶ De regel dat binnenstadbewoners hun straatvergunning kwijtraken bij een nieuw kenteken 
schaffen we af. Anders betekent het krijgen van een nieuwe auto – bijvoorbeeld na een ongeluk 
– direct het verlies van je parkeerplek.

 ▶ We bekijken ook de komende jaren samen met ondernemers in de binnenstad regelmatig of 
het parkeerbeleid gastvrijer kan, bijvoorbeeld door een aantal uren gratis parkeren toe te staan 
in de parkeergarage. Laden en lossen of je auto tijdelijk bij je deur zetten, bijvoorbeeld voor een 
verhuizing, is altijd toegestaan.

 ▶ Een dagkaart kopen moet in elke zone en in de garages mogelijk zijn.

 ▶ We gaan heel terughoudend om met het weghalen van parkeerplekken in de binnenstad. 
Opheffen van parkeergelegenheid kan alleen als die aantoonbaar niet meer nodig is en ná 
uitgebreid overleg met de buurt. De vrijgekomen ruimte kan alleen worden ingezet om het 
woongenot te verhogen.

 ▶ Alle wijzigingen die we in het parkeerbeleid voorstellen, voeren we alleen door in overleg met 
bewoners en ondernemers. Als er iets beter kan, nemen we die optie serieus in overweging.
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Snel van A naar B
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar ons werk, bij vrienden en familie op bezoek 
of wandelen een rondje in de buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn 
om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. Het afgelopen jaar was dat bijna onmogelijk: 
de afsluitingen van de Oostdam en Boerendijk hebben de binnenstad nagenoeg onbereikbaar 
gemaakt. Op de Steinhagenseweg en de Rembrandtlaan staan we nog steeds regelmatig stil. We 
willen dat de doorstroming goed is, je niet in de file staat om de stad uit te komen en niet je te laat 
bent bij je afspraak. Bovenal is het belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor voetganger, fiets 
en auto.

 ▶ Het is belangrijk dat we niet langer onderweg zijn dan nodig. Daarom werken we continu aan 
een goede doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en ov. Door verschillende vormen 
van vervoer goed op elkaar aan te sluiten komen we sneller aan op onze bestemming. Ook 
voorkomen we zo onnodige uitstoot door file.

 ▶ Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. Bij een analyse van de verkeersongevallen in Nederland 
scoort Woerden slechter dan bijvoorbeeld de gemeente Utrecht (bron: RTL Nieuws 2020). We 
richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, daarom 
veilig in. Dat doen we in samenwerking met politiediensten, ouders en buurtbewoners.

 ▶ Verkeer dat niet in de gemeente hoeft te zijn, willen we niet meer dwars door Woerden laten 
rijden. Aan de afsluiting van de A12 in september en oktober 2021 hebben we gezien dat al het 
verkeer letterlijk door Woerden heen moet om ergens te komen. Dat zorgt voor drukte, files en 
onveilige situaties. Zowel aan de west- als oostkant van Woerden moeten we blijven werken 
aan het realiseren van betere doorstroming en meer verkeersveiligheid. 

 ▶ We leggen de komende jaren in Woerden-West de Rembrandtbrug aan. Hierdoor wordt het 
rustiger en veiliger op de Rembrandtlaan, Jozef Israëlslaan en Boerendijk. De optie van een 
westelijke randweg moeten we openhouden. In de toekomst kan deze noodzakelijk zijn als in 
Molenvliet nieuwe woningen of een bedrijvenlocatie ontwikkeld zouden worden. In Woerden-
Oost verleggen we de Steinhagenseweg en komt er een fietstunnel bij de rotonde Beneluxlaan-
Steinhagenseweg. Maar dit is niet genoeg. De bouw van nieuwe wijken, zoals Snellerpoort, 
zorgt ervoor dat het aan de oostkant van Woerden nog drukker wordt. Daarom zetten we in op 
de lobby voor en totstandkoming van een oostelijke randweg.

 ▶ Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw vervoersmiddel is: 
onze inwoners kunnen zich prettig en veilig door de hele gemeente Woerden bewegen. Deze 
ontwikkelingen vragen om goed onderhouden fietspaden en wegen die worden ingericht op 
de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan. In de binnenstad en bij het 
station zorgen we voldoende stallingen.

 ▶ Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is, met goede verbindingen in onze 
gemeente en met omliggende steden en dorpen. Vooral in de dorpen laat de bereikbaarheid 
via het openbaar vervoer buiten de spitstijden te wensen over. We zien hierbij de voordelen 
van innovatieve en kostenefficiënte vormen van openbaar vervoer, zoals mobility as a service 
(SyntusFlex) en deelscooters. We vragen hiervoor aandacht bij de Provincie en houden in onze 
eigen aanbestedingen altijd ruimte in de afspraken voor nieuwere, slimmere en goedkopere 
alternatieven.

 ▶ De Polanertunnel bij het station blijft open zolang er geen alternatief is aangelegd, in gebruik 
is genomen en door middel van een tijdelijke sluiting van de Polanertunnel is getest dat het 
verkeer goed door kan stromen.
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 ▶ De gemeente communiceert op tijd en duidelijk naar inwoners over onderhoud aan wegen en 
wegafsluitingen. We proberen onderhoud zoveel mogelijk in één keer te doen, om overlast te 
beperken. Daarbij is helder wat de alternatieve route is, om zoekverkeer te voorkomen. Als de 
hinder groot is, lang duurt of belangrijke plekken in de gemeente (zoals de binnenstad) slecht 
bereikbaar zijn, gaat de gemeente met de betrokken inwoners en ondernemers in gesprek. 
Een herhaling van alle onrust rondom de ondoordachte afsluiting van de Oostdam in het najaar 
van 2020 willen we koste wat kost voorkomen.

 ▶ De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Als er ergens werkzaamheden of afsluitingen 
zijn, zorgt de gemeente er samen met hulpdiensten voor dat politie, brandweer en ambulance 
altijd op tijd kunnen zijn.

 ▶ Bij de ontwikkeling van nieuwe bestemmings- en omgevingsplannen, zoals plannen voor 
bijvoorbeeld woningbouw en bedrijventerreinen, moet niet alleen naar het kleine deelgebied 
worden gekeken, maar naar de gevolgen van het plan voor de verkeerssituatie in de hele 
gemeente.

 ▶ Bij nieuwe ontwikkelingen houden we rekening met veranderingen in het vervoer en met 
name met de toename van elektrische fietsen en auto’s. We willen voldoende mogelijkheden 
voor laadpalen, zowel op eigen terrein als in de openbare ruimte. We maken het zo makkelijk 
mogelijk om een laadpaal aan te vragen. Bij nieuwbouw worden parkeerplaatsen zo ontwikkeld 
dat elektrisch laden mogelijk is.

 ▶ De Verkeersvisie 2030 blijft voor ons een belangrijke leidraad voor het verkeersbeleid in de 
gemeente Woerden.
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Een bruisende binnenstad
Een stad komt pas echt tot leven als de binnenstad bruist. Onze Woerdense ondernemers 
werken iedere dag hard aan een levendige en aantrekkelijke winkelstraat. Door in leegstaande 
gebouwen wonen, werken, detailhandel en horeca te vermengen, creëren we een bloeiende lokale 
economie. Daarvoor is het van belang om de winkelstand in de binnenstad op peil te houden. We 
willen zo weinig mogelijk leegstand laten zien aan bezoekers van de binnenstad. Natuurlijk is de 
binnenstadintermediair daarbij onmisbaar, maar we willen ook alternatieve winkels toelaten met o.a. 
kunstverkoop of lokale producten. Met een veilig en aantrekkelijk centrum trekken we bezoekers 
aan van buiten en zorgen we voor een prettige binnenstad, die klaar is voor de toekomst.

 ▶ We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke, 
veilige en bruisende gebieden zorgen voor levendige winkelstraten vol met lokale ondernemers. 
Daar kan geen grote webshop tegenop.

 ▶ De binnenstadsmanager (intermediair retail vastgoed binnenstad) zorgt voor een flinke 
vermindering van leegstand in de binnenstad. Waar mogelijk ondersteunen en versterken wij 
deze rol vanuit de gemeente.

 ▶ We ondersteunen de BIZ Stadshart Woerden. Ondernemen werkt het beste in een veilige 
en aantrekkelijke omgeving en de samenwerking van ondernemers in de binnenstad draagt 
hieraan bij. De gemeente overlegt zeer regelmatig met alle binnenstadondernemers en luistert 
naar hen.

 ▶ We verruimen de vestigingsmogelijkheden door het opstellen van ruime bestemmingsplannen. 
Leegstand gaan we tegen door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en 
horeca. 

 ▶ Wonen boven een winkel of van wonen terug naar bijvoorbeeld horeca faciliteren wij.

 ▶ De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat 
horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook winkeliers hun 
klanten als gast kunnen ontvangen.

 ▶ Citymarketing zet Woerden op de kaart. Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale 
economie. Daarom willen wij dat de gemeente Woerden Marketing blijft ondersteunen en 
ruimte bieden aan stadspromotie.  

 ▶ We staan positief tegenover de Rijngracht. De gemeente kan echter in de komende periode 
geen grote investeringen doen in de realisatie van de gracht. Wel willen we het Rijngrachtcomité 
ondersteunen bij verdere planuitwerking.

 ▶ Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden. In Woerden zijn we voor levendige en actieve 
recreatiemogelijkheden.  

 ▶ De toeristenbelasting is zo laag mogelijk. Met de inkomsten verbeteren we de kwaliteit van 
recreatie en toerisme.

 ▶ In de zomers van de coronacrisis is gebleken dat grote terrassen goed geplaatst kunnen 
worden. Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen daarom mogelijk. 
Voor een klein terras schaffen we de vergunning af. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk 
voor afstemming met hun directe omgeving.
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 ▶ Wij willen de binnenstad continu aantrekkelijker maken voor onze inwoners, bezoekers en 
ondernemers. De binnenstad van Woerden wordt een magneet voor het winkelend publiek en 
toerisme. Hierbij houden we een goede balans tussen de binnenstad en de winkelcentra in de 
wijken en dorpen voor ogen.

Mooie evenementen en culturele voorzieningen 
voor iedereen
Als ‘hoofdstad van het Groene Hart’ zorgen we voor een rijk aanbod van culturele voorzieningen 
en evenementen. Aan toeristen en andere bezoekers laten we zien hoe bruisend Woerden is en 
hoe mooi de dorpen zijn. Als vestingstad zijn we het veroveren waard, als Cheese Valley vol van 
smaak en rijk aan historie. We zijn er trots op dat we veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen 
horeca, sportverenigingen, bibliotheken, het Stadsmuseum en Het Klooster, en buurthuizen een 
belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en 
vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om muziekfestivals zoals Summerlake of Akoestival, een 
culinair event of Het Klooster: in Woerden is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze 
inwoners. Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is.

 ▶ In onze gemeente worden fantastische evenementen georganiseerd. We staan open voor 
nieuwe evenementen en we ondersteunen deze waar we kunnen.  

 ▶ Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en 
prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. Dat draagt bij 
aan onze Nederlandse identiteit.

 ▶ Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed - zowel materieel als immaterieel - te 
koesteren. Daarbij horen ook ‘echt Woerdense’ cultuurhistorische evenementen zoals de 
Koeiemart, Sinterklaasintocht, Havendagen, de Woerdense Vakantie Week, de Taptoe, het 
Straattheaterfestival en de Graskaasdag.

 ▶ Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle 
inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen 
voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel. Wanneer culturele 
instellingen andere bronnen van inkomsten bedenken, denkt de gemeente mee, bijvoorbeeld 
bij het verlenen van de benodigde vergunningen.

 ▶ We willen niet bezuinigen op cultuur, maar zetten het geld zo effectief mogelijk in. Zo bereiken we 
zoveel mogelijk inwoners. Van culturele instellingen verwachten we dat ze verantwoordelijkheid 
afleggen over hoe zij belastinggeld besteden.

 ▶ Cultuureducatie is belangrijk. Instellingen zoals Het Klooster en KUVO hebben hierin een 
belangrijke rol.

 ▶ Paracommerciële horeca zoals K’77, Dezibel en Podium Bredius bedienen een duidelijke 
doelgroep. Beleid is erop gericht om vrij te kunnen exploiteren met zo min mogelijk subsidie. 
We letten erop dat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat met de reguliere horeca.

 ▶ De Schulenburch en de Bijn in Kamerik hebben een belangrijke functie in het dorp. Als gemeente 
dienen wij zorg te dragen voor het behoud van deze functie. Samen met de besturen en het 
dorpsplatform wordt gezocht naar een goede invulling van ‘De Schuul’.
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Liefdevolle zorg dichtbij huis
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg 
waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dichtbij huis mogelijk wordt georganiseerd, 
zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud 
kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje.

 ▶ Sinds de sluiting van de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis is er in de 
avonduren en het weekend geen spoedzorg meer aanwezig in Woerden. Dit moet zo snel 
mogelijk veranderen. De gemeente zoekt samen met zorgaanbieders naar mogelijkheden om 
lichte spoedzorg binnen de gemeentegrenzen te realiseren.

 ▶ Tijdens de coronacrisis hebben de meeste zorgverleners ervaring opgedaan met zorg op 
afstand. Soms verdient persoonlijk contact met een arts of andere hulpverlener de voorkeur, 
maar er zijn ook veel vragen die goed beantwoord kunnen worden via beeldbellen of telefonisch 
contact. De gemeente stimuleert zorgaanbieders in de regio om gebruik te maken van moderne 
technologieën om het contact beter af te stemmen op de behoefte van inwoners. Op deze 
manier hoeven inwoners niet onnodig naar een instelling te komen en wordt zorg bereikbaarder 
voor inwoners die minder mobiel zijn.

 ▶ Mensen kunnen door allerlei omstandigheden de grip op hun leven kwijt raken. Hierdoor 
kunnen problemen zich opstapelen. Vaak duurt het lang voordat mensen zelf aan de bel 
trekken. De gemeente benadert inwoners proactief als er signalen zijn dat het niet goed gaat 
om te voorkomen dat problemen zich opstapelen. 

 ▶ Ogen en oren in de wijk of buurt zijn onmisbaar om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren. 
Wij investeren daarom in Buurtverbinders en Sociaal Werken in de wijk.

 ▶ Wanneer zorg nodig is, dan moet dit snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom 
spreken we met zorgorganisaties af hoe lang dit mag duren. Als thuis wonen niet langer gaat, 
vinden we dat er binnen drie weken opvang in de regio beschikbaar moet zijn. Thuiszorg wordt 
binnen één week geregeld.

 ▶ Ondersteuning is altijd gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. We 
nemen geen dingen over die mensen zelf kunnen en als problemen onder controle zijn wordt 
de ondersteuning afgebouwd. Zo houden onze inwoners zoveel mogelijk eigen regie en blijft 
de zorg en ondersteuning betaalbaar.

 ▶ De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben zodat iedereen kan 
meedoen en zoveel mogelijk zelfstandig kan wonen. De afgelopen jaren is veel tijd en geld 
besteed aan zorgstructuren en beleidsplannen. We vinden dat geld voor ondersteuning moet 
worden gebruikt om mensen te helpen en voeren daarom geen nieuwe beleidswijzigingen 
door.

 ▶ Zorg en ondersteuning moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of 
de hulp die we geven passend is. Inwoners hebben meestal niet hun hele leven dezelfde 
hulp nodig. Als de hulpvraag verandert, dan verandert de geboden hulp mee. Hulp zonder 
toegevoegde waarde wordt stopgezet. 

 ▶ Nederland kent verschillende wetten voor zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. 
Elke wet regelt een ander stukje van het ondersteuningsaanbod. Dit kan leiden tot een groot 
aantal hulpverleners in een huishouden, waardoor de ondersteuning inefficiënt en onnodig 
duur wordt. Mensen laten zich niet in hokjes stoppen en veel problemen hangen met elkaar 
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samen. De gemeente biedt daarom een samenhangend ondersteuningsaanbod, waarbij we 
maximaal gebruik maken van de ruimte die de bestaande wetgeving hiervoor geeft.

 ▶ De gemeente is samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars verantwoordelijk voor 
een passend zorg- en ondersteuningsaanbod. Wij trekken daarom samen op om een 
samenhangende aanpak van problemen mogelijk te maken. 

 ▶ Woerdenaren, Harmelenaren, Kamerikers en Zegvelders blijven het liefst zo lang mogelijk in 
hun eigen buurt wonen. Wij zetten daarom in op het bouwen van huizen waar je goed oud kunt 
worden en woonvormen waar ouderen samen kunnen wonen. Wij steunen initiatieven waar 
ouderen met ondersteuning zelfstandig kunnen wonen, zoals het Ouden Huis.

 ▶ Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het 
bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met GroenWest om 
bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van 
nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een beperking.

Fijn kunnen opgroeien
Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kinderen gezond opgroeien. Wanneer er problemen 
ontstaan waarvoor jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dichtbij het huis 
mogelijk, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien. 

 ▶ Opgroeien verloopt niet vlekkeloos en niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. We 
letten daarom goed op dat we niet onnodig stickers plakken en maken de zorg niet zwaarder 
dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen hier de rest van hun leven last 
van hebben.

 ▶ De Jeugd-GGZ is bedoeld voor kinderen met psychische problemen. Opvoedproblemen horen 
hier niet thuis. De huisarts heeft meestal niet voldoende tijd om dit onderscheid goed te kunnen 
maken. Wij willen daarom in iedere huisartsenpraktijk een praktijkondersteuner huisarts (POH) 
Jeugd-GGZ om te voorkomen dat kinderen onnodig naar de Jeugd-GGZ worden verwezen.

 ▶ Als kinderen extra hulp nodig hebben, moet dat mogelijk zijn zonder dat zij maandenlang 
moeten wachten. Dat geldt zowel voor reguliere als voor hoogspecialistische jeugdzorg. De 
gemeente maakt hierover expliciete afspraken bij de inkoop van zorg.

 ▶ De problemen van kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of 
gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken, maar naar het 
gehele gezin, kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden. De gemeente maakt 
hierover afspraken met zorgaanbieders.

 ▶ Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat 
hulp effectief geboden kan worden.
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Sporten en bewegen
Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. 
Voldoende beweging helpt het lichaam en de geest gezond te houden. Woerden heeft enorm 
veel sporttalent om trots op te zijn: Esther Vergeer, Ellen van Dijk, Quirine Lemoine, Jiske Griffioen, 
Diede de Groot, Floortje Mackaaij en Arie van Vliet. Minder bekend is dat er ook meerdere 
schaakgrootmeesters in onze gemeente wonen. Naast deze grote namen wordt dagelijks nieuw 
talent opgeleid bij de vele sportverenigingen die onze gemeente rijk is. Zeker nu onze samenleving 
steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen 
toegankelijk is. Sport zorgt daarnaast voor sociale contacten. Het is leuk en gezellig om lid te zijn 
van een sportvereniging. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere 
maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten. Niet alleen in 
de stad, maar ook in Kamerik, Harmelen en Zegveld dient er een goed aanbod van sport- en 
spelmogelijkheden te zijn.

 ▶ We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten.

 ▶ Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij 
helpen.

 ▶ Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte 
kan worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te 
denken. Bij nieuwbouw maken we vooraf duidelijke afspraken met ontwikkelaars.

 ▶ Onze zwembaden in Harmelen en Woerden vervullen een belangrijke taak. Het behouden 
van zwemmogelijkheden in de gemeente vinden we daarom essentieel. Welke vorm een 
zwembadvoorziening in de toekomst zal hebben, weten we nog niet. In samenwerking met 
WoerdenSport ontwikkelen we een visie over de toekomst van de zwembaden.

 ▶ In een gemeente met veel water zoals Woerden is kunnen zwemmen belangrijk. Zwemonderwijs 
is primair de verantwoordelijkheid van de ouders. Voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen 
willen wij dat er vanuit de gemeente financiële middelen voor zwemonderwijs beschikbaar 
blijven.

 ▶ Sportverenigingen betalen een vergoeding aan de gemeente voor het beheer en onderhoud 
van hun sportvelden en -gebouwen. Veel verenigingen hebben de laatste jaren te maken 
gekregen met een huurverhoging en hebben na de coronacrisis een moeilijke tijd achter de 
rug. Daarom willen we een huurverhoging voorkomen. Het opnieuw bekijken van de tarieven en 
berekeningssystematiek is meermaals uitgesteld en staat nu gepland voor 2022. Daarbij staat 
voor ons als Woerdense VVD voorop dat sporten voor iedereen betaalbaar blijft. We willen dat 
verenigingen in staat zijn en blijven om hun deel aan de kosten bij te dragen.

 ▶ Het is zonde als sportaccommodaties leeg staan. De gebouwen zetten we zoveel mogelijk in 
voor meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van 
de faciliteiten.

 ▶ Sportevenementen zijn een manier om Woerden op de kaart te zetten, te verbinden en mensen 
in beweging te krijgen. Daarom bieden we ruimte en faciliteiten aan organisaties van (grotere) 
sportevenementen om dit voor elkaar te krijgen.

 ▶ In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke 
behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is 
geen plek in Woerden.
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Gezond door sport, bewegen en activiteiten
Mensen die actief meedoen in de samenleving hebben minder last van eenzaamheid. Sportclubs 
en andere verenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Sporten en bewegen is belangrijk voor de 
fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en 
nemen we actiever deel aan de samenleving. Sociale activiteiten zorgen ervoor dat mensen met 
elkaar in contact komen.

 ▶ Omdat sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om 
sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom 
willen we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken 
zodat zij problemen op tijd signaleren.

 ▶ Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente besteedt een 
vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners. Om ouderen voldoende te laten 
bewegen, zorgen we voor wandelroutes met voldoende rustmogelijkheden.

 ▶ Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We dragen daarom financieel bij aan 
het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen.

 ▶ Sociale activiteiten brengen inwoners met elkaar in contact en voorkomen dat inwoners in een 
sociaal isolement terecht komen. De gemeente biedt zoveel mogelijk ruimte aan initiatieven die 
inwoners bij elkaar brengen door belemmeringen weg te nemen.

 ▶ Ontmoetingsplekken zoals het Dorpshuis in Harmelen en De Plint in het Schilderskwartier 
bieden ruimte aan verschillende activiteiten. Wij willen deze en andere buurthuizen behouden 
en waar noodzakelijk en mogelijk uitbreiden.
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Onderwijs dat een gelijke start biedt
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en 
vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Het is dé plek waar we 
kinderen inspireren om hun interesses te ontdekken en hun talenten te ontplooien. We vinden het 
belangrijk om leerlingen zo goed en individueel mogelijk te begeleiden. De ene leerling heeft extra 
uitdaging nodig, de andere leerling juist wat meer hulp. We willen het beste uit mensen halen. Op 
school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar 
omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs is niet alleen belangrijk in het 
leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij.

 ▶ Onderwijs moet op elk niveau van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor 
verantwoordelijk, maar de gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder 
druk staat, biedt de gemeente ondersteuning. Ieder kind in Woerden, Harmelen, Kamerik 
en Zegveld heeft het recht op extra hulp en aandacht om zich binnen zijn of haar eigen 
mogelijkheden maximaal te kunnen ontplooien.

 ▶ We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. 
Gelukkig zijn ze in Woerden niet nodig, maar we zijn tegen lotingsystemen of postcodebeleid.

 ▶ Het is belangrijk dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een 
veilige toegang tot scholen, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld 
kiss-and-rideparkeerplekken. Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed.

 ▶ School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een 
taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. De overheid 
grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt. Geweld, intimidatie en respectloos gedrag 
van ouders tegen leerkrachten wordt niet getolereerd.

 ▶ We willen actief voorkomen dat leerlingen thuiszitten. Korte lijnen tussen scholen en 
leerplichtambtenaren zijn belangrijk om te voorkomen dat leerlingen lessen missen en 
achterstanden oplopen of zelfs zonder diploma van school gaan. Een goede, up-to-date-
administratie van het verzuim is van belang. Jongeren met een onderwijsachterstand willen we 
goed begeleiden en ondersteunen.

 ▶ Achterstanden werken we weg met onderwijs. Vroege en Voorschoolse Educatie op de 
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf is hét instrument om taal- en leerachterstanden in 
een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Ook activiteiten die laaggeletterdheid onder 
volwassenen aanpakken verdienen onze steun.

 ▶ School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of bij 
het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek, 
sport en cultuur. We stimuleren daarnaast dat school- en sportgebouwen door verschillende 
doelgroepen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor buitenschoolse opvang en activiteiten.

 ▶ Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het 
sportveld of online is. In onze stad zetten we ons actief in voor het sluiten van een afspraken 
die pesten tegengaan en zullen voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’.

 ▶ Scholen krijgen soms niet alle informatie door over leerlingen. De gemeente stimuleert dat 
scholen onderling gegevens uitwisselen, zodat kinderen goed begeleid blijven.

Onderwijs
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 ▶ We zetten ons in voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dat is van 
belang voor kinderen en jongeren, maar ook voor oudere mensen. Je bent nooit te oud om te 
leren. Daarom stimuleren we initiatieven die mensen ook op latere leeftijd in staat stellen om 
nieuwe dingen te leren en hun talenten te ontplooien. 

 ▶ Waar mogelijk en gewenst versterken we de TechnoHUB met een MBO-opleiding. Daarnaast 
willen we dat de gemeente een grote inspanning gaat leveren om een volwaardige 
nevenvestiging van een hbo-instelling of onderzoeksinstituut naar Woerden te krijgen. De 
VVD vindt dat hbo-onderwijs in de gemeente Woerden, de hoofdstad van het Groene Hart 
thuishoort. Studenten en young professionals dragen immers bij aan een dynamische en 
leefbare omgeving. Daarbij proberen we ook technische hbo-opleidingen naar onze gemeente 
te trekken, om meer innovatiekracht naar Woerden te halen. Daarbij kun je bijvoorbeeld ook 
denken aan opleidingen die helpen bij de aanpak van bodemdaling.



Een speciale plek
voor onze dorpen
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De gemeente Woerden is zoveel meer dan de stad Woerden alleen. Harmelen, Kamerik, Kanis 
en Zegveld hebben ieder hun eigen sfeer en identiteit. De charme van het landelijke Kamerik 
zijn anders dan de samenhorigheid die je vindt in Zegveld. En de eigenheid van Harmelen vind 
je zeker niet terug in Woerden. Daar zijn we trots op. Onze dorpen hebben een speciale plek 
in onze gemeente. Samen vormen we de gemeente Woerden. En bij het 650 jarig bestaan 
van Woerden, dan zijn we daar allemaal wel een beetje trots op. Daar zijn we trots op. Onze 
dorpen hebben een speciale plek in onze gemeente en in ons hart.

Harmelen
Harmelen is een prachtig en uniek dorp. Het ligt dicht tegen Utrecht aan, maar is rustig en landelijk 
gebleven. Dat dorpse en landelijke karakter van Harmelen willen we behouden en beschermen. 
Het is belangrijk om het dorp levendig te houden door voldoende faciliteiten. Dat kunnen de 
inwoners het beste zelf: Harmelenaren zijn ondernemend en het dorp heeft een enorm actief 
verenigingsleven. Het Dorpshuis is een fijne ontmoetingsplek voor veel Harmelenaren. Het is 
heerlijk om in Harmelen te zijn.

 ▶ Het Dorpsplatform Harmelen is een belangrijke partner voor de gemeente. We overleggen 
regelmatig met het dorpsplatform. We willen dat alle inwoners en ondernemers van Harmelenaren 
zich serieus genomen voelen door de gemeente, in het bijzonder in participatieprocessen.

 ▶ In Harmelen is er heel lang niet bijgebouwd. Gelukkig komt daar nu langzaam maar zeker 
verandering in, met woningbouwprojecten als de Hof van Harmelen en de Raadhuislaan. We 
willen de komende jaren doorpakken met het bouwen van woningen voor Harmelenaren, 
zodat ze betaalbaar in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, in een huis dat bij hen past. We 
focussen op meer woningen voor starters en ouderen om doorstroom op gang te brengen.

 ▶ We zijn geen voorstander van de plaatsing van grote windturbines in de polder Reijerscop bij 
Harmelen.

 ▶ We willen dat Harmelenaren veilig in hun dorp kunnen wonen. De afgelopen jaren is het dorp 
meermaals opgeschrikt door inbraken, een plofkraak en vernielingen bij het Dorpshuis. We 
doen er alles aan om Harmelen samen met inwoners veiliger te maken. We stimuleren en 
ondersteunen de totstandkoming van Whatsappgroepen en zetten cameratoezicht in waar 
nodig. We zorgen ervoor dat wijkagenten en boa’s in Harmelen zichtbaar zijn.

 ▶ We willen de verkeersveiligheid in Harmelen verbeteren door onveilige situaties aan te pakken. 
Daar moet ook bij de bouw van nieuwe woningen aandacht voor zijn. We zijn voorstander van 
een directe aansluiting van het dorp op de zuidelijke randweg. Hierdoor ontstaat een alternatief 
voor de Dorpsstraat en wordt het in Harmelen minder druk.

 ▶ De glastuinbouw verdwijnt op termijn hoogstwaarschijnlijk uit de Harmelerwaard. Samen met 
inwoners willen we plannen maken over de toekomst van het gebied. Daarbij staat voor ons 
voorop dat we het gebied als buffer tussen het Groene Hart en Utrecht willen behouden. We 
willen voorkomen dat Harmelen vastgroeit aan Vleuten-De Meern en daarmee aan de stad 
Utrecht. 

Een speciale plek 
voor onze dorpen
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 ▶ De polder Haanwijk kan pas ontwikkeld worden als alle binnenstedelijke woningbouwplannen 
in Harmelen zijn gerealiseerd.

 ▶ De uitvoering van plannen voor de ontsluiting van de Harmelerwaard met een brug over de 
Leidsche Rijn is onzeker. We willen bekijken of en hoe aanpassing van de plannen nodig is, 
inclusief de verdeling van financiering tussen Provincie en de gemeenten Woerden en Utrecht.

 ▶ Harmelen heeft een goed winkelaanbod en dat moet zo blijven. Een retailmanager houdt zich 
bezig met het invullen en behouden hiervan.

 ▶ Harmelenaren weten zelf het beste wat er nodig is voor hun dorp. Daarom willen wij het mogelijk 
maken dat zij zelf kunnen investeren in het vergroten van hun woongenot, bijvoorbeeld voor 
het onderhouden van parken en openbare ruimtes of het plaatsen van een speeltoestel. De 
gemeente is waar mogelijk medefinancier, onder leiding van het dorpsplatform.

 ▶ Een inwoner deed de suggestie om aan de Harmelense kant van de Cattenbroekerplas een 
fietsenstalling of parkeerplekken te realiseren, zodat je ook vanuit Harmelen makkelijk een rondje 
om de plas kunt lopen. We vinden dit een goed idee en gaan onderzoeken of dit mogelijk is.

Kamerik en Kanis
In de afgelopen vier jaar is er veel in Kamerik gebeurd. De nieuwe school is geopend en de 
oude scholen zijn gesloopt. De Kanis is op palen gezet, zodat het dorp niet verder kan zakken 
en Kameryck is uitgebreid. De komende jaren kunnen we ook weer gaan genieten van mooie 
evenementen, zoals de Kamerikse Koningsdag, Kamerik Proeft en de Weteringloop. Ook Kamerik 
Live kan weer plaatsvinden in de Schulenburch. De Sleutelclub heeft een nieuwe locatie in het 
Ambachtshuis. Kamerikers houden niet van stilzitten en willen samen goed voor het dorp zorgen. 
Dit blijkt ook uit de goed bezochte bijeenkomsten van het dorpsplatform. 

 ▶ Wij willen dat de woningbouw op de scholenlocaties in Kamerik aansluit op de vraag in het 
dorp. Als we hiervoor moeten afwijken van normen als het aantal sociale huurwoningen, dan 
doen we dat. Wat ons betreft bouwen we vooral voor starters en senioren, zodat er doorstroom 
op gang komt en jonge Kamerikers in hun dorp kunnen blijven wonen.

 ▶ Kamerik Noordoost 3 (ten noorden van de Knotwilgenlaan) is in beeld als toekomstige 
ontwikkellocatie voor woningbouw. Omdat deze locatie buiten de rode contouren ligt, gaan 
we nu al het gesprek aan met de Provincie om hier in de toekomst woningbouw mogelijk te 
maken.

 ▶ Het dorpsplatform is dé gesprekspartner van de gemeente bij de ontwikkeling van plannen die 
betrekking hebben op Kamerik.

 ▶ We willen een veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen Kamerik en Woerden. Waar nodig 
vergroten we de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door fiets- en voetpaden te verbreden. Ook 
willen we onderzoeken hoe we de Mijzijde tussen Kamerik en Kanis veiliger kunnen maken 
voor fietsers. 

 ▶ Het hele jaar door moeten er wandelroutes door het buitengebied bij Kamerik beschikbaar zijn. 
Het onderhoud van buitenwegen voor fietsers en wandelaars willen we verbeteren, met name 
aan de Mijzijde en Van Teylingenweg.

 ▶ Het tijdelijke fietspad langs het Oortjespad willen we omzetten in een definitief fietspad. 

 ▶ We zetten in op het behoud van voorzieningen en bedrijven in Kamerik. Ontwikkelingen die het 
voorzieningenniveau in het dorp bedreigen proberen we tegen te gaan.

 ▶ We knappen het Rijksbeschermd Dorpsgezicht in Kamerik voortvarend op.
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 ▶ We willen bij Kamerik een aantrekkelijk open landschap behouden. Wij zijn geen voorstander 
van windturbines bij Kamerik. Zon op daken stimuleren we. Kamerik kent veel boerderijen met 
een groot dakoppervlakte en dat wordt nog te weinig gebruikt voor zonnepanelen. 

 ▶ De Schulenburch en De Bijn in Kamerik hebben een belangrijke functie in het dorp. Als gemeente 
zetten we in op het behoud van deze functie. Samen met de besturen en het dorpsplatform 
wordt gezocht naar een goede invulling van ‘De Schuul’ en behoud van De Bijn.

 ▶ Kamerikers weten zelf het beste wat er nodig is voor hun dorp. Daarom willen wij het mogelijk 
maken dat zij zelf kunnen investeren in het vergroten van hun woongenot, bijvoorbeeld voor 
het onderhouden van parken en openbare ruimtes of het plaatsen van een speeltoestel. De 
gemeente is waar mogelijk medefinancier, onder leiding van het dorpsplatform.

Zegveld
In de polder en in het Groene Hart ligt het karakteristieke dorp Zegveld. De van oudsher sterke 
sociale structuur staat onder druk als gevolg van het woningtekort, hoewel dit enigszins is 
teruggebracht met de ontwikkeling van Weidz. Het jaarlijks terugkerende Verenigingenspel laat 
de kracht van verenigingen uit de buurt goed zien. Hoewel de landelijke omgeving veel te bieden 
heeft voor het oog, blijft het onderhoud van de openbare ruimte regelmatig achter. Daarom blijven 
we inzetten op goed en regelmatig onderhoud.

 ▶ De Meije moet veilig en goed toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom moet de maximumsnelheid 
op de weg 30 km/u worden en wordt doorgaand verkeer zonder bestemming in De Meije 
ontmoedigd.

 ▶ Het kruispunt aan de Hoofdweg in Zegveld zien wij het liefst een rotonde worden.

 ▶ Zegvelders weten zelf het beste wat er nodig is voor hun dorp. Daarom willen wij het mogelijk 
maken dat zij zelf kunnen investeren in het vergroten van hun woongenot, bijvoorbeeld voor 
het onderhouden van parken en openbare ruimtes of het plaatsen van een speeltoestel. De 
gemeente is waar mogelijk medefinancier, onder leiding van het dorpsplatform.

 ▶ Wanneer nodig zal de binnenstadsmanager uit Woerden helpen om in Zegveld het winkelaanbod 
in te vullen. Voorzieningen als sportverenigingen, de Milandhof, de bibliotheek, speelveldjes en 
ontmoetingsplekken zijn belangrijk en moeten behouden blijven en worden indien noodzakelijk 
versterkt.

 ▶ We willen goed bereikbare en goed onderhouden bedrijfslocaties in Zegveld. De gemeente 
blijft met ondernemers in gesprek over het opknappen en ontwikkelen van het bedrijventerrein 
Nijverheidsweg, zodat bedrijven uit Zegveld en de omgeving hier kunnen blijven ondernemen 
en nieuwe kleine bedrijven zich hier kunnen vestigen.

 ▶ Boschsloot en Zonkant zijn gedateerde wooncomplexen die een kans bieden om de buurt een 
impuls te geven. In samenspraak met GroenWest willen we deze locaties ontwikkelen.



Een gemeente die
voor je klaarstaat
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Het belang van inwoners staat voorop
De afgelopen jaren hebben veel inwoners en ondernemers niet het gevoel gehad dat de gemeente 
er voor hen was. Bij veel grote én kleine projecten wisten ze niet waar ze aan toe waren. Of ze 
hadden het idee dat de gemeente niet naar hen luisterde. Van de afsluiting van de Oostdam of 
de invoering van het nieuwe parkeerbeleid tot de renovatie van hun buurt of de plaatsing van een 
tijdelijk schoolgebouw: de gemeente probeert wel goed te communiceren en te luisteren, maar 
het gaat nog te vaak fout.

Wij willen dat anders. De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners 
staat altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen 
we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en 
frustraties. 

 ▶ Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk.

 ▶ We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een vraag 
en er alles aan doet om je goed te helpen. Een melding is pas afgehandeld als een probleem is 
opgelost. Niet als de melding op het bureau van een ambtenaar terecht is gekomen.

 ▶ De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun zaken 
zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt. We blijven het thuisbezorgen 
van producten, zoals paspoorten en rijbewijzen, aanbieden.

 ▶ Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantoortijden voor zaken 
die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om een mens te spreken in plaats 
van een computer.

 ▶ De gemeente heeft een Whatsappnummer, maar dat weet bijna niemand. We willen dit 
nummer actiever inzetten en beter onder de aandacht brengen bij inwoners en ondernemers. 
Dit nummer wordt nu alleen gebruikt voor vragen, maar we willen het mogelijk maken om via 
dit nummer ook meldingen te doen.

 ▶ De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up to date is, zodat privacygevoelige informatie van 
inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen.

 ▶ Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners over 
belangrijke items om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding 
van subsidies.

 ▶ De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit zoals identiteitsfraude 
tegen te gaan of te bestraffen.

 ▶ De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim samen met collega’s in 
de omgeving als dit leidt tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid 
of woningbouw.

 ▶ We willen de inhuur van externe deskundigen door de gemeente verminderen. In plaats 
daarvan zorgen we ervoor dat ambtenaren kennis zelf in huis hebben, zodat de kosten omlaag 
gaan en kennis langer behouden blijft.

Een gemeente die voor je 
klaarstaat
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 ▶ We zijn voor een kleine, sterke overheid die er is voor Woerdenaren, Harmelenaren, Kamerikers 
en Zegvelders en die zich focust op haar kerntaken. Op sommige afdelingen worden door 
ambtenaren te veel pakken papier geschreven, op andere afdelingen komen we handen tekort 
om inwoners en ondernemers te helpen. We willen een ambtelijke organisatie die niet groter is 
dan nodig, maar boven alles sterk en effectief is.

Initiatieven van inwoners en ondernemers 
ondersteunen
Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en 
werken samen om problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we 
het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers 
aanmoedigt. 

 ▶ Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we initiatieven 
van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en vergunningen en 
denken we proactief mee bij een verenigingen-, ondernemers- of duurzaamheidsloket. 

 ▶ Vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor allerlei initiatieven en verenigingen. Vaak kunnen ze dat 
veel beter dan de gemeente. De gemeente moet vrijwilligers daarom zoveel mogelijk zelf laten 
organiseren en hen niet in de weg zitten. Als ondersteuning nodig is, zetten we in op maatwerk.

 ▶ We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken, zoals wijk- en 
dorpsplatforms en het ‘right to challenge’. Zo kunnen groepen inwoners gemeentelijke taken 
overnemen als zij daarvoor een goed plan hebben. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden 
voor een revolverend fonds. Afbetalingen van leningen uit dit fonds zorgen ervoor dat nieuwe 
leningen voor maatschappelijke initiatieven mogelijk zijn.

Inspraak en tegenspraak
 ▶ Bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken.

 ▶ Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken. Daarbij creëert 
de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo 
werken we aan draagvlak en beter beleid.

 ▶ Als de gemeente groepen inwoners uitnodigt om mee te denken over nieuw beleid of de 
uitvoering van een project, willen we dat er voor alle meningen ruimte is. Daarmee komen alle 
voors en tegens in beeld en worden plannen beter.

 ▶ Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers of mensen die in een ‘klankbordgroep’ 
terechtkomen altijd gelijk krijgen. De gemeente heeft meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die 
de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes. 

 ▶ Participatie houdt niet op bij een lang document met nieuw beleid. Abstracte regels of ideeën 
die er op de tekentafel goed uitzien, kunnen in de praktijk heel anders uitpakken als ze niet 
goed worden ingevoerd. Daarom willen we dat inwoners en ondernemers waar mogelijk ook 
meedenken over de uitvoering en implementatie van nieuw beleid.
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Verstandig omgaan met belastinggeld
Bij een gezonde gemeente horen ook de financiën op orde te zijn. In Woerden zijn ze dat helaas 
al langere tijd niet. De komende jaren gaan we daar hard aan werken. Simpelweg de belastingen 
verhogen vinden we geen oplossing. Belastinggeld moet eerst worden verdiend door onze 
ondernemers en inwoners, voordat de gemeente het kan uitgeven. Daarom gaan we er zuinig 
en verstandig mee om. De belastingen houden we zo laag mogelijk. Gemeenten krijgen echter 
steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan ook in Woerden onder hoge druk. Daarom 
is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding 
van belastinggeld.

 ▶ De woonlasten voor Woerdenaren blijven zo laag mogelijk. De laatste jaren zijn de woonlasten 
al fors verhoogd, vooral om tekorten bij de gemeente op te lossen. Dat vinden we verkeerd. Als 
de gemeente de begroting niet sluitend kan krijgen, moet serieus worden bekeken waar we 
minder kunnen uitgeven. Het verhogen van de ozb, rioolheffing of parkeertarieven is altijd de 
laatste optie, als het écht niet anders kan zonder te bezuinigen op dingen die voor inwoners en 
ondernemers belangrijk zijn.

 ▶ We willen de ozb de komende jaren niet verder verhogen dan met de inflatiecorrectie. De ozb 
is in de afgelopen vier jaar elk jaar verhoogd. Daardoor wordt in onze gemeente wonen duurder 
en houden Woerdenaren minder over in hun portemonnee. Geld dat ze ook niet meer kunnen 
uitgeven bij onze lokale ondernemers. Daarom willen we niet nog een keer een stijging van de 
ozb. We kijken elk jaar of het lukt om de belastingen te verlagen.

 ▶ We vinden dat de hondenbelasting maximaal kostendekkend mag zijn. We zetten in op 
afschaffing van deze oneerlijke en achterhaalde belasting.

 ▶ We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. Geld over betekent geld terug naar inwoners. 
Wij vinden dat we meevallers op de gemeentelijke begroting niet horen te gebruiken voor 
extra uitgaven. Deze willen we in beginsel inzetten voor lagere belastingen of verlaging van de 
schulden van de gemeente, ook wanneer het om eenmalige meevallers gaat.

 ▶ We vinden dat tegenvallers moeten worden opgelost binnen de bestaande budgetten in de 
begroting. Als een bepaald budget aan het eind van een jaar niet is uitgegeven, besteden we 
het in het volgende jaar niet automatisch aan hetzelfde. In plaats daarvan kijken we voorafgaand 
aan elke begroting opnieuw hoe het geld het beste kan worden besteed.

 ▶ De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag 
zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan 
geld is besteed en welk effect is bereikt.

 ▶ De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ 
is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden. 
Daarom zijn we niet voor het ‘creatief toeschrijven’ van kosten aan bijvoorbeeld de rioolheffing.

 ▶ De gemeente heeft een erg hoge schuld, omdat ze veel geld heeft geleend. Dat is een risico: 
als de rente hoger wordt, kan dit de gemeente veel geld kosten dat niet aan andere dingen kan 
worden uitgegeven. Dat kan tot nieuwe bezuinigingen leiden. Het is belangrijk om het eerlijke 
verhaal te vertellen over de schuld van de gemeente. We willen het probleem niet kleiner laten 
lijken dan het is door allerlei aparte berekeningen van de schuldenlast te hanteren, die het 
zicht op de echte hoogte van de schulden ontnemen. Tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn 
over de mogelijkheden om de schuld te verlagen. Ook dat kost namelijk geld, dat we niet aan 
iets anders kunnen uitgeven. In de afgelopen jaren is er te weinig gebeurd, terwijl de schuld 
is toegenomen. Daarom willen we meer geld in de begroting vrijmaken om de schuld van de 
gemeente af te lossen. Hiervoor mag geen lastenverzwaring (ozb, rioolheffing, parkeertarieven) 
worden gebruikt.
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 ▶ De financiële gezondheid van de gemeente blijven we strak in de gaten houden. De financiële 
discipline bij het college en ambtenaren willen we sterk (blijven) verbeteren. Daarbij hoort ook 
het verbeteren van de bedrijfsvoering: college en ambtenaren moeten beter weten wat ze aan 
het doen zijn en wat daarvan het effect is.



Een vraag over dit 
programma?
Heb je een vraag over ons programma? Ontbreekt jouw goede idee? Of wil je iets anders met ons 
delen? We horen het graag. Je kunt via de onderstaande kanalen contact met ons opnemen.

Whatsapp
Stuur een appje naar 06 - 48 04 32 90

Instagram
@vvdwoerden

Facebook
facebook.com/vvdwoerden

Twitter
twitter.com/vvdwoerden

Mail
vp@vvdwoerden.nl


