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Inleiding
Vaak hoor je bezoekers van onze gemeente zeggen dat het hier zo mooi en leuk
is. Wij inwoners weten dat natuurlijk al lang, maar het blijft fijn om te horen. Het
maakt je een beetje trots. En die bezoekers hebben gelijk: we wonen in een prachtige
gemeente. Daarom zijn de meeste mensen gelukkig in Woerden. Het is fijn om hier te
wonen, te werken en te ontspannen. Dat geldt niet alleen voor de stad, maar zeker ook
voor onze dorpen en wijken. Het is fijn om je kinderen hier op te zien groeien.
Om in goede gezondheid ouder te kunnen worden. Toch gaat er veel nog niet goed.
We maken ons over veel onderwerpen zorgen. Er zijn dingen die echt anders moeten.
We vragen ons af of het geluk dat we vandaag hebben, morgen niet opeens verdwenen
is. Wij willen dat nog meer mensen in de gemeente Woerden gelukkig zijn
en gelukkig blijven. Dat is wat wij de komende jaren willen bereiken.
De binnenstad van Woerden is erg levendig en in de wijken van de stad is het gezellig wonen. Je
kunt inmiddels ook op zondag winkelen en er wordt veel georganiseerd. Het is geen probleem om je
kinderen buiten te laten spelen. Ze groeien hier gezond en veilig op. In Harmelen zijn de Dorpsstraat
en het Kerkplein opgeknapt en ontlasten de randwegen het dorp. Het zwembad is behouden en
inmiddels is er een dorpshuis. In Kamerik en Kanis worden de wegen opgehoogd en komen er een
nieuwe school en sportvelden. Zegveld is een rustig, sociaal dorp dat een eigen zorgcoöperatie
heeft opgericht en waar de inwoners niet kunnen wachten tot de bouwplannen van de grond komen.
Als we om ons heen kijken naar alle wereldwijde ellende, kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen
dat we gelukkig in Woerden wonen.
Wij hebben veel gesproken met onze inwoners. Over het algemeen zijn mensen heel tevreden over
hun wijk, buurt of dorp, maar nog lang niet alles gaat goed. Het groen- en wegenonderhoud is
achterstallig. We maken ons zorgen over integratie en veiligheid. We staan te vaak in de file als we
Woerden in of uit willen. Er is een tekort aan woningen voor met name jongeren en ouderen. Nog
niet iedereen heeft een baan. De dienstverlening door de gemeente laat te wensen over, er zijn
zorgen over het klimaat en ondernemers willen meer ruimte en betere verbindingen. Wij vinden
dat er nu te weinig naar die zorgen geluisterd wordt. Dat moet anders. Daarom hebben we ze in ons
verkiezingsprogramma opgenomen. En ook na de verkiezingen blijven wij naar u luisteren.
Dat is onze heel belangrijke taak.
Erg vaak hoorden we klachten over de politiek in het algemeen. We horen dat inwoners niet denken
in termen van coalitie of oppositie. Niet in termen als socialist, conservatief of liberaal. Mensen
willen dat politici integer zijn, normaal met elkaar samenwerken, niet onnodig geld uitgeven. Maar
vooral dat ze er voor u zijn, onze inwoner. Dat betekent dat ze goed naar inwoners moeten luisteren,
zien wat er in de samenleving gebeurt en daar snel naar handelen. Mensen vragen niet eens zoveel:
ze willen Gelukkig in Woerden kunnen zijn. Bij het schrijven van dit programma zijn we daar dan ook
van uitgegaan. En dat is waar we de komende vier jaar keihard aan gaan werken.
Reem Bakker
Lijsttrekker VVD Woerden
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Veiligheid en vrijheid
Het bewaken van de veiligheid is de belangrijkste taak van de overheid. De
vrije samenleving die we zo belangrijk vinden, is namelijk alleen mogelijk in
een veilige gemeente. We leven in een tijd waarin steeds vaker momenten
voorkomen waarop we ons niet veilig voelen. Matrixborden die ons
waarschuwden tegen inbrekers stonden langs de toegangswegen naar onze
gemeente. Toch is Woerden de afgelopen jaren veiliger geworden. Volledige
veiligheid kunnen we nooit garanderen, maar we streven naar een zo veilig
mogelijk Woerden. Omdat wij willen dat iedere Woerdenaar veilig is
en zich veilig voelt.

Veilig op straat
In Woerden moet iedereen zich veilig kunnen voelen op straat en in de buurt. De afgelopen jaren hebben de
burgemeester en politie meer mogelijkheden gekregen om de openbare orde te handhaven en overlast te
bestrijden. Ze moeten die middelen ook durven gebruiken. We willen dat de politie alle nodige middelen inzet om
raddraaiers en boeven op te sporen en aan te pakken.

■ De politie is zichtbaar op straat. De wijkagent(e) vinden wij daarbij van groot belang. Hij

moet zoveel mogelijk op de plek zijn waar hij hoort te zijn: in de wijk. Hij vormt de oren en
ogen van de buurt en speelt een belangrijke rol bij het signaleren van onveilige of verdachte
situaties, of bijvoorbeeld radicalisering.

■ Meer Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid van de
handhaving en de bestrijding van de kleine criminaliteit. Zo heeft de politie de handen vrij
voor zwaardere taken, zoals het bestrijden van inbraken of drugshandel.
■ De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die
tot zijn beschikking staan, zoals gebiedsverboden.
■ Camera’s kunnen helpen om de veiligheid te vergroten. Voorkomen is immers beter dan
genezen. Gelet op het effect van de camera’s die we bij het station hebben geplaatst, willen
we deze techniek ook op andere plekken met verhoogd risico inzetten.
■ Vandalen betalen voor de schade die zij veroorzaken.
■ Ondernemingen als dubieuze theehuizen en telefoonwinkels mogen geen dekmantel
zijn voor criminaliteit. Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt
worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. Het is niet meer dan normaal dat een
eigenaar zijn zaak niet gebruikt of laat gebruiken voor criminele activiteiten en dat hij klanten
aanspreekt op gedrag dat niet normaal is.
■ De gemeente pakt drugsdealers hard aan. De burgemeester gebruikt zijn bevoegdheden
om drugspanden te sluiten.
■ Woonoverlast is een groot probleem dat aangepakt moet worden. De vrijheid van de een
stopt tenslotte waar de vrijheid van een ander begint. De nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast
moet actief worden toegepast.
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■ Het is goed dat mensen met een aandoening of beperking zoveel mogelijk deel uitmaken van
de samenleving en zelfstandig kunnen wonen. Wanneer zij echter voor overlast in de buurt zorgen,
dient snel ergens anders onderdak en behandeling voor deze mensen geregeld te worden. Dat is
beter voor de persoon en beter voor de buurt.
■ De politie, brandweer en ambulance zijn 24 uur per dag beschikbaar voor onze inwoners. De
hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt.

■ Wij staan vierkant achter hulpverleners en publieke dienstverleners. We accepteren geen
enkele vorm van geweld, intimidatie of agressie. Ze verdienen respect en moeten ongestoord hun
belangrijke werk kunnen doen.
■ Wij willen dat alle meldingen van overlast en onveilige situaties snel worden opgevolgd en dat er
door de agent ter plaatse terugkoppeling wordt gegeven aan onze inwoners.
■ De gemeente ondersteunt en moedigt initiatieven gericht op (WhatsApp-)buurtpreventie aan. Wij
vinden het belangrijk dat bewoners de politie helpen hun eigen buurt veiliger te maken. Er is een
goede samenwerking tussen de beheerders van appgroepen en de politie.
■ Om te voorkomen dat jonge kinderen in het criminele circuit worden getrokken en zij in deze
netwerken worden ingezet, is contact en samenwerking met de ouders en scholen van groot belang.
■ Probleemjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. Als er in
een gezin sprake is van criminaliteit, krijgt het hele gezin begeleiding.
■ Bij bedrijven waar gevaarlijke processen plaatsvinden is de gemeente extra alert in het toezicht
op de naleving van veiligheidsregels. Inwoners worden goed geïnformeerd over gevaarlijke
transporten binnen de gemeente. De gemeente doet het maximale om hierin de veiligheid te
garanderen.

Veilig in het verkeer
Er gebeuren te veel verkeersongelukken in de gemeente Woerden. Soms zelfs met dodelijke afloop.
We merken dat de verkeersveiligheid, zeker in woongebieden, vaak – en terecht – aanleiding geeft
tot discussie. De gemeente moet de verkeersveiligheid sterk verbeteren. Daarbij ligt er zeker ook
een grote verantwoordelijkheid bij de verkeersdeelnemers zelf.

■ Fiets- en wandelroutes van en naar scholen zijn veilig.
■ Bij de inrichting van straten en wijken willen wij dat de gemeente de verkeersveiligheid als
standaard meeneemt, waarbij er extra aandacht is voor veiligheid in de buurt van scholen en
sportclubs.
■ Verkeer dat geen bestemming heeft binnen de stad of het dorp leiden we zoveel mogelijk
buitenom. De aanleg van randwegen speelt ook als het gaat om verkeersveiligheid een belangrijke
rol.
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■ Uit veiligheidsoogpunt willen we auto- en fietsverkeer zoveel mogelijk scheiden. Bij foute

inschattingen van automobilisten is de schade voor de kwetsbare fietser groter dan voor de
geharnaste automobilist. Waar het gevaarlijk is voor de fietser, heeft de auto voorrang. Denk hierbij
aan van de autoweg gescheiden fietspaden en fietstunnels bij kruisingen.

■ We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken
hoe de verkeersveiligheid in de buurt verbeterd kan worden.

■ We gebruiken onze contacten met de provinciale en landelijke VVD om de veiligheid en
doorstroming op provinciale en rijkswegen te verbeteren.

Integratie
Gebrekkige integratie is een veiligheidsrisico. Zodra er binnen een gezin misstanden zijn, willen we
dat de gemeente extra alert is op risico’s en begeleiding in het gezin.

■ De gemeente werkt actief samen met scholen om radicalisering van jongeren te signaleren en
tegen te gaan.

■ Aanslagen kunnen ook in Woerden plaatsvinden of vanuit Woerden georganiseerd worden. De
burgemeester en politie zijn hierop alert en nemen tijdig maatregelen om dit te voorkomen.
■ Haatpredikers horen in Woerden niet thuis. We accepteren het niet dat zij hier hun boodschap
komen verkondigen. De gemeente heeft daarom een proactieve rol in het voorkomen dat imams
haat kunnen zaaien en kunnen oproepen tot het ondermijnen van onze waarden en vrijheden.

■ Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente
Woerden ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.
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Werk en inkomen
Het hebben van een baan maakt mensen gelukkig. Een bloeiende economie
is belangrijk voor een goed leefklimaat. Daarom doen wij er alles aan om het
ondernemersklimaat te stimuleren en te verbeteren. Ondernemers zorgen
namelijk voor banen, niet de overheid. Wij willen ondernemers de ruimte geven
om te groeien, waardoor zij hun activiteiten kunnen uitbreiden. Dat is goed voor
hen, maar ook voor de werkgelegenheid. Meer Woerdenaren kunnen daardoor
profiteren van de sterke economie.

Ondernemers
De economie is continu in beweging. Er komen telkens nieuwe producten en vormen van dienstverlening bij.
Onze kinderen worden opgeleid voor beroepen die nu misschien nog niet eens bestaan. De gemeente moet
ontwikkelingen bijbenen. Niet tegenwerken, maar meedenken. Wij willen dat ondernemers zich sneller kunnen
aanpassen aan veranderingen in de markt. De vrijwillige zondagopenstelling voor winkeliers heeft naar onze
mening veel te lang op zich laten wachten. Dat geldt ook voor de minimaal 6 hectare bedrijventerreinen en de
verbeteringen in het wegennet. Wij gaan samen met ondernemers zorgen dat dit goed en snel geregeld wordt.

■ Het Platform Ondernemersverenigingen Woerden (POVW) heeft met haar Ondernemersvisie
Woerden 2030 laten zien een belangrijke rol te kunnen en willen vervullen in het economisch beleid
van de gemeente. Wij willen dat deze rol verder uitgebreid wordt en tot economische resultaten
leidt.
■ We willen dat onze bedrijventerreinen en winkelgebieden goed bereikbaar zijn. Indien nodig
wordt het wegennet rond Woerden uitgebreid. Daarnaast willen we dat bedrijventerreinen en
winkelgebieden in goede staat verkeren. Het is er schoon en goed onderhouden. Zo vormen ze het
visitekaartje voor onze bedrijven.
■ Wij willen dat er groeiruimte is voor onze bedrijven. Wanneer er voor hen meer vierkante meters
nodig zijn, zal de gemeente zich maximaal inspannen om dat binnen Woerden te realiseren. Waar
het provinciale of landelijke regelgeving betreft zal hierover regelmatig en intensief contact zijn
met de provincie en de regering.

■ Wij vinden dat er binnen de gemeente Woerden een krachtig ondernemersloket moet zijn. Op het
punt waar gemeentelijke taken en bedrijfsvoering samenkomen worden alle ondernemers snel en
goed geholpen. Daarbij willen we dat er maatwerk wordt geleverd.
■ Wij willen een nog aantrekkelijker binnenstad voor onze bewoners, bezoekers en ondernemers.
De binnenstad van Woerden wordt een magneet voor het winkelend publiek en toerisme. Dit mag
echter niet ten koste gaan van de winkelcentra in de wijken en dorpen.
■ Het toerisme en de relatie met onze plek in het Groene Hart dient uitgebouwd en goed vermarkt
te worden.
■ De agrarische sector laat het Groene Hart kloppen en houdt het groen. De combinatie waarbij
agrariërs tevens landschapsbeheer uitoefenen, wordt door ons gestimuleerd. We willen geen
onnodige onttrekking aan land- en tuinbouwgebieden voor “natuurontwikkeling”.
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■ De gemeente Woerden is een vruchtbare voedingsbodem voor familiebedrijven, kleine

ondernemingen, zzp’ers en start-ups. Wij vinden dat bestemmingsplannen deze ondernemingen niet
in de weg moeten zitten, maar ruimte horen te scheppen.

Zzp’ers
Ook in Woerden kiezen veel mensen als zzp’er voor onafhankelijkheid en vrijheid in hun baan.
Deze groep zelfstandigen zit soms met vragen. Deels kunnen die gezamenlijk opgelost worden via
belangenorganisaties, zoals Zooom in Woerden. Deels kan de gemeente bijspringen.

■ Wij willen een goed informatieloket voor ondernemers, waaronder zzp’ers. Hier kunnen vragen
over lokale regels en het aanvragen van vergunningen makkelijk geregeld worden.

■ Gemeentelijke regels mogen geen belemmeringen vormen, bijvoorbeeld met betrekking tot
werken aan huis.
■ Slechts 20% van de zzp’ers beschikt over een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een goed

lokaal systeem dat deze groep bij tegenslag weer snel op gang helpt, is daarom noodzakelijk. Hierin
is een rol weggelegd voor Ferm Werk.

Start-ups
■ De gemeente Woerden moet niet belemmerend werken voor start-ups. Veel bedrijven zijn ooit

begonnen in een garagebox en daarna verder gegroeid. Wij willen dat de gemeente starters binnen
bestemmingsplannen volop de ruimte geeft.

Economie ver en dichtbij
Woerdense bedrijven zijn zeer divers en acteren op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau.
Voor verschillende bedrijven zijn verschillende zaken belangrijk. Zo heeft de bakker belang bij goede
parkeergelegenheid voor de deur en wil de exporteur een goede verbinding met Schiphol en de Rotterdamse
haven. Wij vinden dat de gemeente oog moet hebben voor alle verschillende ondernemers.

Economie wereldwijd
De Woerdense economie maakt deel uit van de economie van de Maas- en Rijndelta en omvat de
Nederlandse Randstad, Vlaanderen en het Ruhrgebied. In dit gebied wonen en werken zo’n 30
miljoen mensen die een lokale economie vormen, maar van waaruit de gehele wereld kan worden
bediend.

■ De A2, de A12 en de spoorverbinding zijn belangrijke verkeersaders waarmee de gemeente
Woerden met de wereld verbonden is. Een goede aansluiting op deze wegen is voor deze bedrijven
noodzakelijk.
■ Deze bedrijven hebben vaak werknemers met specialistische kennis in dienst die niet binnen de

gemeente Woerden opgeleid kunnen worden. Woerden moet dus een aantrekkelijke vestigingsplaats
zijn waar deze mensen (met hun gezinnen) willen wonen.

■ De snelste digitale snelweg (5G) dient voor deze bedrijven beschikbaar te zijn.
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Economie regionaal en nationaal
Een aantal in Woerden gevestigde bedrijven bedient de regio en de rest van Nederland. Deze
bedrijven en de bijbehorende werkgelegenheid zijn erg belangrijk voor de lokale economie, die we
willen versterken. Goede regionale verbindingswegen en groeikansen zijn noodzakelijk.

■ Transportbewegingen van deze bedrijven zien wij graag buiten de stad en de kernen om

gebeuren. Daarom zullen wij investeren in het verbeteren van die infrastructuur, bijvoorbeeld door
middel van randwegen.

■ Het behouden van technisch onderwijs in Woerden is noodzakelijk voor deze bedrijven en

mensen met waardevol talent voor techniek. Woerden moet als woonplaats ook aantrekkelijk zijn
voor technisch geschoolde mensen.

■ De gemeente Woerden kent een grote diversiteit aan dergelijke bedrijven en wij vinden dat deze
mix behouden moet blijven.

■ Woerden is een aantrekkelijke gemeente voor werknemers om te wonen. Er zijn voldoende
woningen in diverse prijsklassen beschikbaar.

Economie lokaal
Lokaal acterende bedrijven hebben belang bij een goede bereikbaarheid van de winkelcentra (bijvoorbeeld
per auto en fiets). Ook willen we graag dat de ingezette weg gericht op het concentreren van winkels wordt
voortgezet. In de dorpen en wijken dienen voldoende goede winkels te zijn. Er is goede parkeergelegenheid
voor alle vervoersmiddelen.

■ Parkeren is gemakkelijk en de parkeertarieven zijn zo laag mogelijk.
■ Als ondernemers een BIZ in stand willen houden, dan faciliteert de gemeente dat.
■ Ondernemers maken samen afspraken over hoe zij hun straat of winkelgebied netjes en
aantrekkelijk willen houden. Daarin heeft de gemeente een faciliterende rol.

■ De gemeente denkt ruim mee bij suggesties van ondernemers over wijzigingen in woon-, werken winkelbestemmingen.

Samenwerken met ondernemers
Wij hebben ons de afgelopen raadsperiode sterk gemaakt voor de oprichting van een platform waarin alle
Woerdense ondernemers vertegenwoordigd zijn. Dat is het Platform Ondernemers Verenigingen Woerden
(POVW) geworden. Dit is een krachtig samenwerkingsverband waarmee ondernemers een sterke stem
hebben gekregen in het beleid van de gemeente.

■ Wij willen ondernemers meer betrekken bij de ontwikkeling van het economisch beleid. Ook bij
zaken die daar verband mee houden, zoals de Verkeersvisie 2030.

■ Gemeente en/of bedrijven zijn goed vertegenwoordigd in lokale en regionale economische

belangenorganisaties zoals POVW (Platform Ondernemers Verenigingen Woerden), PBUW (Platform
Bedrijven Utrecht West), U10, EBU (Economic Board Utrecht) en Groene Hart Onderneemt.
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Banen en arbeidsmarkt
Een snel veranderende wereld heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. De beroepsbevolking krimpt, mensen
blijven gemiddeld minder lang bij één werkgever en meer mensen gaan als ZZP’er aan de slag. Sinds het jaar
2000 zijn er in Woerden 1000 banen verloren gegaan. Deze negatieve trend willen wij keren. Er is een tekort aan
werklieden die iets met hun handen kunnen. Om onze welvaart te behouden moeten we maximaal gebruik maken
van de talenten en vaardigheden van ons allemaal. Blijven leren en snel aan het werk gaan zijn belangrijk.

■ De gemeente Woerden kent een grote diversiteit aan bedrijven. Wij zien dat als een kracht, want
deze bedrijven bieden aan een grote verscheidenheid aan mensen werkgelegenheid. Dat willen we
behouden.

■ Werkgevers zitten te springen om mensen met een mbo-diploma. De behoefte aan vakmensen

groeit. Dat maakt het nog belangrijker dat studenten kiezen voor onderwijs waarin hun talenten
het best tot hun recht komen. In veel gevallen is dat in het mbo. Het bedrijfsleven, onderwijs én de
gemeente hebben de gezamenlijke opdracht om jongeren weer te enthousiasmeren voor het mbo.

■ Wij vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de versterking van de aansluiting tussen

onderwijs (met name het beroepsonderwijs) en het bedrijfsleven. Hierbij wordt de samenwerking
gezocht met de regiogemeenten en de provincie.

■ We zijn voorstander van initiatieven waardoor het aantrekkelijker voor studenten wordt om

stage te gaan lopen in Woerden. Dit kan betrekking hebben op alle vormen van onderwijs. Een blije
stagiair(e) wordt mogelijk een gelukkige vaste kracht.

■ Wij willen meer inwoners aan het werk krijgen en minder inwoners in de kaartenbakken bij

Ferm Werk. Mensen in de bijstand worden snel omgeschoold voor banen waar lokaal vraag naar is.
Daarbij ligt een grote inspannings- en resultaatsverplichting bij de werkzoekenden. Wij willen weinig
succesvolle verplichte trainingen voor kansarme werkzoekenden afschaffen.

■ Wij zullen marktpartijen meer ruimte geven om taken van Ferm Werk over te nemen. Mensen in

de bijstand die een goede kans hebben op de arbeidsmarkt worden door uitzendbureaus naar werk
begeleid.

Een uitkering
Soms zit het in het leven niet mee en hebben mensen even geen werk. Voor bij wie het echt niet
lukt, is er een uitkering.Voor enkelen is dat voor een langere tijd het geval. De gemeente heeft een
wettelijke taak in de uitvoering van de bijstand. Wij willen dat daarvoor in de gemeente Woerden
duidelijke regels zijn.

■ Weigeren om je in te spannen om aan het werk te gaan betekent mindering of stopzetting van de
uitkering. Dit heeft ook betrekking op het niet willen leren van de Nederlandse taal.

■ Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, kan daar best iets voor terug doen: voor wat hoort
wat. De gemeente kan zelf veel kleine klussen aanbieden om de stad mooier en leuker te maken.
Concurrentie met Woerdense ondernemers moet hierbij worden voorkomen. Daarnaast worden
inwoners met een uitkering gestimuleerd eigen initiatieven en klussen aan te dragen. Voor ons is
ook het verlenen van mantelzorg een van de opties.

■ Iemand die van een uitkering naar een baan gaat, moet er financieel merkbaar op vooruit gaan.

Armoederegelingen in Woerden die dit belemmeren (en zo de zogenoemde armoedeval versterken)
schaffen we af. Aanvullend minimabeleid is alleen gericht op de jeugd, gehandicapten en ouderen.
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■ Er is bijzonder weinig bewijs dat de re-integratie-inspanningen van de gemeente ook echt

werken. Wij vinden dat er alleen maar geld uitgegeven mag worden als er aantoonbare resultaten
behaald worden. Dus geen dure trajecten waar vooruitgang niet of nauwelijks verwacht wordt.

■ We geven geen gratis bijstand. Dit ontneemt mensen de verantwoordelijkheid voor hun leven.
Het is oneerlijk dat mensen een met belastinggeld betaalde voorkeursbehandeling krijgen.
De gemeente Woerden moet dan ook niet experimenteren met concepten als ‘bijstand zonder
verplichtingen’.

■ Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot op de laatste cent teruggevorderd worden, bovenop
de boete die wordt opgelegd. Fraude met uitkeringen is diefstal.
■ Ernstige misdragingen of geweld tegen ambtenaren leiden tot onmiddellijke stopzetting van de
uitkering.

■ Ferm Werk is de organisatie die zich bezighoudt met de uitvoering van wet- en regelgeving

voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Hierbij dient strak gestuurd te worden op beheersing van
risico’s en financiële discipline. Daarnaast vinden we dat duidelijke, meetbare doelstellingen en
resultaten van groot belang zijn.

■ We zijn tegen verplichte winkelnering bij Ferm Werk. Als marktpartijen een beter aanbod hebben,
dan gaan de middelen daar naartoe. Ferm Werk moet zijn bestaansrecht continu aantonen.

Meedoen
Wij staan voor een samenleving waar we verantwoordelijkheid voor onszelf, maar ook voor elkaar nemen.
Mensen die even aan de kant staan, kunnen dus best anderen helpen. Dat is leuk, leerzaam en helpt mensen
weer makkelijker aan een betaalde baan. We willen dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale
voorziening is een betaalde baan. Iedereen is op de eerste plaats zelf verantwoordelijk om een baan te vinden en
mee te doen in de samenleving.
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit een land komen waar ze moeten vrezen voor
hun leven. In Woerden nemen we onze verantwoordelijkheid voor de opvang van het ons toegewezen aantal
statushouders. Als het in eigen land weer veilig is, gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.
Gedurende de tijd dat deze vluchtelingen bij ons verblijven werken ze hard aan hun integratie. Dat integreren
betekent dat we verwachten dat deze mensen zich aan ons aanpassen en de taal leren spreken. Dat ze naar
school gaan of een baan zoeken. En dat ze een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Er zijn in
Woerden veel nieuwkomers die hun weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben
die mensen zelf en met behulp van de gemeente en vrijwilligers gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die
Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.

■ Kosten van inburgering en huisvesting van statushouders mogen niet op de Woerdense
samenleving worden afgewenteld.

■ Weigeren om je in te spannen om aan het werk te gaan betekent mindering of stopzetting van de
uitkering. Dit heeft ook betrekking op het niet willen leren van de Nederlandse taal.

■ Voor de opname en huisvesting van statushouders binnen de gemeente Woerden beperken

wij ons tot de taakstelling die ons door de landelijke overheid is toebedeeld. Wij zien af van het
versneld opnemen van statushouders en nemen geen taakstellingen van andere gemeenten over.

■ Zolang nieuwkomers in Woerden zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse
taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt.

■ De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente
faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn.
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Uw belastinggeld en leges
De huidige tijd vraagt een gemeente met realistische doelen en een bijzonder strakke financiële beheersing. Een
stem op een linkse partij is een stem op belastingverhoging en daarmee een stem op verspilling en verkwisting.
Wij zijn een sterke, financiële waakhond die erop toeziet dat de gemeentelijke uitgaven niet uit de hand lopen.
Belastinggeld is geld van onze inwoners en ondernemers. Zij moeten het eerst verdienen. Het is belangrijk
dat een zo groot mogelijk deel van die inkomsten bij de inwoners en ondernemers blijft. Het heffen van lokale
belastingen wordt tot een minimum beperkt om een zo groot mogelijke individuele keuzevrijheid te bieden.

■ We willen lage gemeentelijke lasten (ozb) voor inwoners en ondernemingen. We gaan zinnig en
zuinig om met belastinggeld.

■ Geld over betekent geld terug. Wij vinden dat we meevallers op de gemeentelijke begroting niet
horen te gebruiken voor extra uitgaven. Deze dienen in beginsel ingezet te worden voor lagere
belastingen of verlaging van de schulden van de gemeente. Ook wanneer het om incidentele
meevallers gaat.

■ Geld lenen kost geld, ook voor de lokale overheid. Wij vinden dat u zo min mogelijk hoort te
betalen aan de schuld van de gemeente. Daarom willen we dat de schuldpositie van de gemeente
omlaag gaat.
■ We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat de
aanvrager opdraait voor onnodige administratieve kosten.

■ We willen de hondenbelasting afschaffen.
■ Als een voorziening uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) nodig is, levert de

gemeente een goede, sobere oplossing. Inwoners kunnen zelf bijdragen aan luxere voorzieningen.

■ Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de
instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar (ook) bezoekers gebruik van maken.

■ We zijn terughoudend met het inzetten van gemeentelijke financiële reserves.
■ Op parkeren moet de gemeente geen winst maken. We willen aantrekkelijke parkeertarieven
voor onze inwoners en ondernemers. Zo krijgen onze winkeliers meer omzet en krijgen wij een
sterkere lokale economie.

■ We willen een begroting waarin heldere, meetbare doelstellingen staan. Die zijn allemaal

gekoppeld aan de desbetreffende financiële middelen. Deze doelstellingen moeten opgesteld
worden vanuit het belang van onze inwoners en ondernemers.

■ We willen steeds bekijken of wat we als gemeente doen (nog) zinvol en noodzakelijk is. Voordat
wij geld uitgeven, kijken we of het niet met bestaande middelen kan.

■ Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat
het bereikte effect is.
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Wonen
In de gemeente Woerden kun je heerlijk wonen, midden in Het Groene Hart. Dat
is nog niet voor iedereen mogelijk. In de stad, maar ook in de dorpen zijn er
onvoldoende woningen voor met name jongeren en ouderen. Er wordt alweer
meer gebouwd, maar het is nog onvoldoende. Wij blijven dit probleem de
komende jaren aanpakken. We willen vooral bouwen voor onze eigen inwoners
en zien slechts een beperkte rol voor de gemeente Woerden in het bouwen voor
inwoners uit de regio. Sociaal bouwen doen we alleen voor onze eigen inwoners.
Daarnaast willen we een goed woningaanbod voor mensen die in Woerden
werken.

Goed wonen
Woerden heeft een aantrekkelijke binnenstad en goede voorzieningen. In Zegveld en De Meije kun je genieten van
de landelijke omgeving. Op de Grecht schaatsen we mooie tochten tijdens een koude winter, in een warme zomer
zitten we in de zon op het Kerkplein of bij De Put in Kamerik en de Kanis. Woerden heeft een eigen stadsstrand
en de Cattenbroekerplas wordt steeds meer een echte recreatieplas. Maar niet iedereen kan genieten van het
moois dat onze gemeente te bieden heeft. Kamerikers kunnen niet in Kamerik blijven wonen omdat er niet
genoeg huizen zijn, net als in Zegveld en Harmelen. Daarom verlaten veel jongeren hun dorp of de gemeente.
Veel ouderen zoeken zonder succes naar een leuk appartement. Dat is jammer. Als je je in de gemeente Woerden
thuis voelt dan moet je hier kunnen blijven wonen. Dat geldt zowel voor de stad als voor de dorpen. Achterstallig
onderhoud is ons een doorn in het oog. Ook daar gaan we wat aan doen.

■ Wij willen meer en versneld bouwen, zodat er snel voldoende woningen beschikbaar komen.
Vooral voor inwoners uit onze eigen gemeente, waarbij onze dorpen Harmelen, Kamerik en Zegveld
ook erg belangrijk zijn.
■ We willen een fors hoger onderhoudsniveau van wegen en groen.
■ Wij willen dat het ombouwen van verouderde kantoren tot woningen wordt doorgezet en in 2018
van start gaat.
■ Voor de goede ontsluiting van woongebieden willen we dat er veilige, goed onderhouden wegen
en wandel- en fietspaden zijn.

■ Wij willen voldoende parkeerplaatsen in onze stad, dorpen, wijken en buurten met daarbij een
goed aanbod aan laadpalen voor elektrische auto’s.
■ Wij willen dat er meer levensbestendige appartementen voor ouderen en goedkope(re) woningen
voor jongeren komen. Doorstroming op de woningmarkt wordt zo bevorderd.
■ De doelstelling om in de gemeente Woerden tot 25% sociale woningbouw te komen, laten wij los.
■ Bij de huisvesting van statushouders beperken wij ons tot onze door de overheid aangewezen
taakstelling en hanteren we een goede spreiding van statushouders over onze gemeente.
■ Maatregelen om scheefwonen tegen te gaan worden streng ingezet en vastgehouden omdat zij
pas op de lange termijn effect hebben.
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■ We willen een goed meldpunt waar inwoners overlast, achterstallig onderhoud of gevaarlijke

situaties kunnen melden. Daarnaast zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat er naar
tevredenheid van de melder iets mee gedaan wordt. Als de inwoner zelf de handen uit de mouwen
willen steken, dan moet daar mogelijkheid en ondersteuning voor zijn.

■ Particuliere bouwinitiatieven van (groepen van) inwoners worden gestimuleerd. Bij

conflicterende initiatieven tussen inwoners onderling of tussen gemeente en inwoners wordt
onderling goed gecommuniceerd.

Zegveld, het dorp waar het leven goed is
Het dorp Zegveld heeft ondanks de veranderende tijdsgeest veel van haar eigenheid behouden.
Het is een mooi groen dorp met een actief verenigingsleven en en een sterke sociale structuur. Het
jaarlijks terugkerend verenigingenspel is hiervan een erg mooi voorbeeld. Die sociale structuur
heeft echter te lijden onder een tekort aan woningen, waardoor met name jongeren het dorp
verlaten. Niet omdat ze er niet meer willen wonen, maar simpelweg omdat woningen schaars
en duur zijn. Wij willen ervoor zorgen dat er voldoende woningen bij komen, met name voor de
Zegvelders zelf. Verzakking van het veenweidegebied, de aanzuigende werking van een eventuele
westelijke randweg en het achterblijven van voorzieningen zoals bijvoorbeeld snel internet baren de
Zegvelders terecht zorgen. Ook willen wij ons blijven inzetten voor de veiligheid en goed onderhoud
in de openbare ruimte.

■ Wij willen snel meer woningbouw realiseren, vooral gericht op de Zegvelders zelf (zoals o.a. het
plan Weidz). Dit moet op zo’n manier gebeuren dat het voor bouwondernemers ook interessant is
om in te investeren.
■ We vinden dat er een actieplan moet komen gericht op onderhoud in de openbare ruimte. Denk
aan het repareren van wegen en stoepen, snoeien, maaien, vegen en de verzakkingsproblematiek.
Daar waar achterstand is, wordt deze snel ingehaald. Daar waar recent onderhoud heeft
plaatsgevonden, wordt dit op een goed niveau bijgehouden.
■ Wij willen financiële middelen beschikbaar stellen waarmee de Zegvelders zelf kunnen
investeren in het vergroten van hun woongenot in het dorp, bijvoorbeeld voor het onderhouden van
parken en openbare ruimtes. Dit onder leiding van het dorpsplatform.
■ Wij willen kwetsbare sociale dorpsvoorzieningen als Siveo, de tennisbaan en overige
sportvoorzieningen, de Milandhof, bibliotheek, speelveldjes voor kinderen, ontmoetingsplekken
voor ouderen, etc. en het zorgplan “Zegveld zorgt” ondersteunen.
■ Ook in Zegveld is een gevarieerd en aantrekkelijk winkelaanbod nodig. De stadsmanager uit
Woerden gaat dus ook in Zegveld aan het werk.
■ Wij vinden dat sluipverkeer voorkomen moet worden en willen we verkeersveiligheid vergroten,
met name in gebieden waar kinderen spelen en naar school gaan en waar ouderen deelnemen aan
het verkeer.
■ Wij willen een goede bereikbaarheid en onderhoud van bedrijfslocaties in Zegveld.
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Kamerik, landelijk en centraal
In de afgelopen jaren is Kamerik flink verbouwd. In Kamerik-Noord zijn huizen bijgebouwd en
de Kanis wordt nu opgehoogd. Er komt een nieuw schoolgebouw en tegelijkertijd wordt het
sportcomplex deels vernieuwd. Het dorpsplein is aangepakt, de brug heeft een facelift gekregen en
de aanliggende straten zijn opgehoogd. Maar helaas is nog niet alles op orde. Parken kunnen een
opknapbeurt gebruiken en er moet beter gemaaid worden langs de Wetering. Gelukkig zijn er ook
veel succesverhalen, zoals het sociale initiatief de Sleutelclub, kunnen we culinair genieten tijdens
Kamerik Proeft en is het gezellig tijdens de braderie op Koningsdag.

■ Na realisatie van een nieuw schoolgebouw en sportcomplex, kunnen oude locaties gebruikt

worden voor woningbouw. In de ontwikkeling moet ruimte zijn voor bouwen in eigen beheer door
middel van een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) .

■ Achterstallig onderhoud zoals het riet dat bij de Wetering en het park Mijzijde wordt ingehaald.
Goed onderhouden is een prioriteit.

■ Betrokken inwoners die zelf de handen uit de mouwen willen steken om de eigen (groene)
omgeving mooier te maken, moeten ondersteund worden. Het dorpsplatform kan hierin een
faciliterende rol vervullen.
■ We willen zo min mogelijk lege winkels. De stadsmanager let ook op het winkelaanbod in
Kamerik.

Harmelen, mooi en rustig dorp onder de rook van Utrecht
Het is heel bijzonder dat Harmelen dat zo dicht tegen de grote stad Utrecht aan ligt en toch zo
rustig en landelijk is gebleven. Wij willen dat zo houden. Harmelen moet een dorp blijven met goede
voorzieningen, waar mensen vrij en veilig kunnen wonen. Er moeten voldoende faciliteiten zijn,
zoals winkels en sportgelegenheden. Het dorpshuis willen we vanzelfsprekend verder ontwikkelen.
Daarnaast willen we bouwen voor de lokale woonbehoefte. Dat betekent meer woningen voor
starters en ouderen. Meer appartementen zullen in die behoefte voorzien. Bovendien zullen,
wanneer ouderen naar die levensbestendige appartementen gaan verhuizen, meer woningen
vrijkomen voor gezinnen. Bij bouwplannen in het dorp Harmelen willen wij de polder Haanwijk
ontzien.

■ Wij willen dat woningbouw voornamelijk gericht is op de woonbehoefte van de Harmelenaren,
waarbij specifiek aandacht gegeven wordt aan starters en ouderen.
■ We willen dat er in Harmelen meer politiesurveillance en BOA’s beschikbaar en zichtbaar zijn,
zodat het veiliger wordt en voelt. Criminaliteit en drugsoverlast moeten bestreden worden.
■ Wij vinden dat ook in Harmelen aandacht moet zijn voor (on)veilige verkeerssituaties.
Daarbij valt onder meer te denken aan de oostelijke en westelijke entree van de Dorpsstraat en
verkeerssituaties rond scholen.
■ Wij willen een rechtstreekse aansluiting vanuit het dorp op de zuidelijke randweg Harmelen.
■ Wij vinden dat onze bedrijventerreinen, waaronder De Putkop, goed toegankelijk en
onderhouden moeten zijn.

■ Harmelen heeft een goed winkelaanbod en dat moet zo blijven. Een retailmanager waakt
hierover.
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Omgeving
Woerden is prachtig. De mooie omgeving draagt bij aan het geluk van inwoners.
Dat mooie karakter wordt te vaak verstoord doordat de omgeving niet op
orde is. Het is vervelend als er in onze straat weer onkruid staat. We storen
ons aan plekken in onze gemeente die slecht onderhouden zijn. Wij willen dat
achterstallig onderhoud stevig aanpakken, zodat onze straten, wijken, buurten,
dorpen en de stad eruit zien zoals het hoort. Ook in Woerden krijgen we te
maken met de opwarming van de aarde. Aandacht voor energie en het milieu
is erg belangrijk, maar doelstellingen moeten wel realistisch zijn. Geld moet
worden uitgegeven aan concrete maatregelen die helpen, in plaats van aan
dikke pakken papier vol met beleidsplannen.

Groen
Overal komt u de openbare ruimte tegen. Wanneer u naar huis fietst richting uw buurt, het dorp of juist naar
de stad, wanneer u aan het varen bent op de Oude Rijn of de Greft, wanneer u fietst over een van onze vele
fietspaden of wanneer u met de hond een wandeling maakt door het park. De openbare ruimte is overal en de
overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. Wij vinden dat de gemeente deze ruimte goed op orde
moet hebben. Alles moet heel, goed gemaaid of gesnoeid en schoon zijn. Inwoners van de gemeente Woerden
kunnen ook helpen door geen rommel zoals kauwgom, graffiti of hondenpoep achter te laten. We kunnen allemaal
bijdragen aan een mooie en schone leefomgeving. Daar worden we allemaal gelukkiger van. De gemeente dient
te zorgen voor voldoende afvalbakken. Wij gaan uit van het vertrouwen in elkaar om de gezamenlijke omgeving
mooier te maken.

■ Het onderhoud in de openbare ruimte is de laatste jaren onvoldoende geweest. We vinden dat
het nu echt beter moet. Als we de omgeving nu goed onderhouden, ziet alles er netter uit en dan
zijn de onderhoudskosten later lager.
■ Wij willen meer verlichting op gevaarlijke kruispunten, want veiligheid staat voorop.
■ De openbare ruimte ziet er goed verzorgd uit. Alles is heel en er is geen achterstallig onderhoud.
■ Als inwoners iets willen doen aan het groen in hun eigen omgeving, dan moet daar ruimte en
ondersteuning voor zijn vanuit de gemeente.

■ We zijn voorstander van meer sfeerverlichting in de binnenstad. Dit maakt de binnenstad nog
aantrekkelijker voor Woerdenaren en bezoekers van onze stad.
■ Goede initiatieven van inwoners, zoals het Stadsstrand, willen wij stimuleren.
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Milieu en energie
De aarde warmt op, maar wij houden het hoofd koel. Duurzaamheid is erg belangrijk, maar wel op een realistische
manier. De discussie wordt momenteel gevoed door angst en onrealistische doelstellingen. De mens is niet
bezig met de vernietiging van de aarde en we hoeven niet terug in ons energieverbruik en leefcomfort. Wij
zijn voor vooruitgang en zien daarbij juist veel in technologische ontwikkelingen. Voldoende en continue
beschikbare energie is daarvoor noodzakelijk. Het is een overheidstaak om de energievoorziening van de
inwoners van Woerden te garanderen. De landelijke politiek zal moeten zorgen dat aan onze energiebehoefte
en aan realistische klimaatdoelstellingen voldaan kan worden. Zij zullen daarvoor ook de financiële middelen
beschikbaar moeten stellen. Die zullen wij dan op een efficiënte en zinvolle manier in de gemeente Woerden voor
die doelstellingen inzetten. Wij geven voor duurzaamheidsmaatregelen lokaal geen subsidie bovenop landelijke
subsidies.

■ Wij willen een realistisch lokaal duurzaamheidsbeleid, waarbij investeringen en maatregelen ook
een concreet en zichtbaar effect hebben. Wij investeren in maatregelen en niet in beleidsplannen
van ambtenaren.

■ Wij zijn voor een vrije energiekeuze voor inwoners en ondernemers.
■ Wij hebben vertrouwen in inwoners en ondernemers. We zien dat zij graag willen investeren in
duurzaamheidsmaatregelen. Het bespaart namelijk vaak in de energiekosten en het maakt mensen
onafhankelijker van nutsbedrijven.
■ Wij willen inwoners en bedrijven die op eigen initiatief duurzaamheidsmaatregelen willen nemen,
helpen. Bijvoorbeeld door voldoende laadpunten te realiseren voor elektrische auto’s. Er moet
aandacht voor zijn dat in bestemmingsplannen geen belemmeringen worden opgenomen voor
duurzame initiatieven uit de samenleving.
■ Wij zijn tegen heffen van lokale duurzaamheidsbelastingen. Wij zien geen heil in het verhogen

van belastingen voor mensen die weinig groen in de tuin hebben. Ook zien we niets in het verhogen
van de ozb van huizen waaraan weinig energiebesparende maatregelen zijn getroffen.

■ Alleen bij een positieve businesscase worden duurzaamheidsmaatregelen genomen bij
overheidsgebouwen van de gemeente Woerden, zoals bij het gemeentehuis en de sporthallen
gedaan is.
■ Wij zullen investeren in maatregelen die de lokale effecten van klimaatverandering terugdringen

(onder andere wateroverlast bij hevige regenval en bodemdaling). Wij investeren indien nodig
in zaken die mensen kunnen helpen om beter met hogere temperaturen om te gaan. Hierbij valt
te denken aan waterberging, goede rioleringen die grote hoeveelheden regenwater in korte tijd
kunnen verwerken en voldoende verkoelende plekken voor mens en dier, zoals schaduwrijke bomen,
waterpartijen en drinkwaterpunten.

■ Wij zullen geen actief beleid voeren om het autogebruik binnen onze gemeentegrenzen te
ontmoedigen. De vrije keuze van vervoersmiddel staat voor ons centraal.

■ Wij zullen ons verzetten tegen het winnen van fossiele brandstoffen in bewoonde gebieden. Wij
zijn en blijven dan ook tegen gaswinning onder de wijk Molenvliet. Gasloos bouwen is voor ons niet
noodzakelijk, maar waar het gewenst is moet het kunnen.
■ Wij blijven tegen het plaatsen van windmolens binnen onze gemeentegrenzen. Ze draaien
immers op subsidie en niet op wind. Bovendien vervuilen ze onze prachtige horizon.

25

■ Agrariërs zijn goede beheerders van natuur en wij blijven hen zien als belangrijke beheerders

van die natuur. Wanneer intensieve veeteelt op een niet storende wijze kan worden ingepast in ons
veen- en polderlandschap, zullen wij dat ondersteunen. Temeer omdat intensivering de verwerking,
het hergebruik en het transport van restproducten uit de veeteelt vergemakkelijkt. Bovendien is er
minder land voor nodig.

■ Wij willen investeren in een geleidelijke toename van het aantal bomen en struiken
in onze gemeente. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met de variatie in
boom- en struiksoorten. Voor het onderhoud en vervanging van bomen dienen een goede
langetermijnplanning en begroting te worden gerealiseerd.
■ Wij willen dat de landelijke overheid de minimumhoogte van vliegverkeer boven de gemeente
Woerden en omgeving aanzienlijk verhoogt.

■ Wij willen dat snel maatregelen genomen kunnen worden wanneer luchtwaarden zoals
fijnstofniveaus in de buurt komen van normen die schade kunnen toebrengen aan de gezondheid
van onze inwoners. Daarvoor laten we regelmatig metingen uitvoeren.
■ Wij blijven ons inzetten voor goede voorzieningen met betrekking tot het openbaar vervoer, ook
op regionaal niveau.

■ In de gemeente Woerden willen we in 2018 een klimaatstresstest laten uitvoeren waarmee onze
kwetsbaarheid en de gevolgen van de klimaatverandering voor Woerden goed in kaart worden
gebracht. Daaruit zal dan een concreet actieplan komen.

Afval
■ Met betrekking tot afvalscheiding willen we dat binnen de gemeente Woerden de landelijke

norm wordt aangehouden. We vinden dat afvalscheiding effectief en tegen lage kosten uitgevoerd
moet worden. Indien er geld uit de afvalheffing overblijft, dient dat net zoals de afgelopen jaren
teruggeven te worden aan onze inwoners.

■ Zakken met plastic aan lantaarnpalen zijn ons een doorn in het oog. Er dient een verbetering
te komen in de inzameling van plastic, bijvoorbeeld door het plaatsen van (meer) centrale
inzamelcontainers.

■ Wij zullen investeren in een actief zwerfafvalbeleid. Er komen extra publieke vuilnisbakken
waarmee zwerfafval bestreden kan worden. Vuilnis hoort namelijk in vuilnisbakken en niet op
straat, in de oceaan of in de magen van dieren.

■ De toegankelijkheid van de milieustraat met jaarlijks 24 gratis bezoeken dient gehandhaafd te
blijven.
■ Wij willen een forse verbetering in de verkeersdoorstroming bij de milieustraat. De

dienstverlening dient optimaal te zijn. Wanneer inwoners hun afval actief willen scheiden en
aanbieden, dient de gemeente hen daarin te helpen en niet tegen te werken.
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Onderweg
We zijn voortdurend onderweg. Om naar ons werk te gaan, boodschappen te
doen en om familie en vrienden te bezoeken. Dan willen we veilig en zonder al
te veel gedoe van A naar B kunnen komen. Daarom zorgen we ervoor dat onze
stad, wijken en dorpen goed bereikbaar zijn voor al het verkeer. Inwoners kiezen
zelf hoe ze zich verplaatsen. Dat kan met de auto of de fiets, lopend of met het
openbaar vervoer. Het verkeersnetwerk dient zo te zijn dat ouders hun kinderen
zorgeloos en zelfstandig naar school durven laten gaan. Ook ouderen en mensen
met een beperking moeten zich goed en veilig kunnen verplaatsen. Een goede
bereikbaarheid draagt bij aan een goede concurrentiepositie voor ondernemers.
Woerden is als forensenstad ook gericht op de economische ontwikkelingen in
de regio. Goede verbindingen met die regio zijn noodzakelijk.
■ De Verkeersvisie 2030, die in 2017 zorgvuldig is opgesteld door een werkgroep bestaande uit
inwoners, vertegenwoordigers van platforms en belangenorganisaties, wordt door ons gebruikt als
leidraad voor het verkeersbeleid in de gemeente Woerden.
■ Wij willen zoveel mogelijk vrijheid in het kiezen van een vervoersmiddel. Er zijn voldoende
vervoersalternatieven en verschillende vormen van vervoer sluiten beter op elkaar aan. Het
openbaar vervoer is geen vervanger van de auto, maar een welkome aanvulling.
■ Er is in de gemeente Woerden een goede en veilige doorstroming van al het verkeer.
Verkeersveiligheid is de standaard, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. We zijn
voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de
verkeersveiligheid in de buurt beter kan.
■ We zijn geen fan van betaald parkeren. Parkeren is daarom zo goedkoop mogelijk en het liefst
gratis. De auto is geen melkkoe. Waar het niet geheel gratis kan, zijn de parkeeropbrengsten
kostendekkend en worden ze ingezet ter verbetering van het parkeergemak.
■ Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de gemeente Woerden. Hiermee wordt bij nieuwbouw en
herinrichting rekening gehouden.
■ Verkeer dat niet in de stad, de wijken en de dorpen hoeft te zijn willen we buitenom leiden. Wij
zetten in op de totstandkoming van randwegen.
■ Er is een goede en snelle aansluiting op regionale en landelijke hoofdstructuren (A2, A12,
spoornetwerk). Dit is met name ook aan de orde bij de herontwikkeling van Middelland.
■ Mensen met een beperking kunnen op een goede en veilige manier deelnemen aan het verkeer.
De hulpdiensten krijgen de ruimte.
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■ De gemeente Woerden anticipeert op nieuwe duurzame ontwikkelingen op het gebied van

vervoer. Daarbij valt onder andere te denken aan het vergroten van het gemak van elektrisch rijden,
snelfietspaden, waterstof als brandstof, etc. Smart mobility-oplossingen, waarbij technologie wordt
gebruikt om de bereikbaarheid, efficiëntie en leefbaarheid te vergroten, worden gestimuleerd. Te
denken valt aan deelauto’s of toewijzing van vrije parkeerplaatsen.

■ Wij willen geen milieuzone in Woerden. Er komen ook geen dwangmatige middelen om bepaalde
vormen van vervoer te ontmoedigen.
■ De politie ziet toe op handhaving van de verkeersregels. Daarbij zijn het stimuleren van
bewustwording en periodieke snelheidscontroles een optie.

■ Fiets- en wandelpaden spelen een belangrijke rol in ontspanning en recreatie. Routes zijn
goed onderhouden en goed aangegeven. Niet alleen afstanden, maar ook tijdsduur worden op
bewegwijzering aangegeven. Voor de fiets zijn er goede stallingsruimten waar je je fiets veilig kunt
stallen.
■ Er zullen in de gehele gemeente Woerden regelmatig gezondheidsmetingen gedaan worden,
onder andere gericht op luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Bij (naderende) overschrijding worden
onmiddellijk maatregelen genomen. Er worden initiatieven ontplooid om de overlast door
luchtverkeer te beperken.
■ Er wordt onderzocht of er behoefte is aan een extra station in Woerden. Daarvoor zijn Molenvliet
en De Putkop opties.
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Vrije tijd
Woerden heeft van zichzelf een mooi “decor” en is met recht de hoofdstad
van het Groene Hart. We willen dat iedere inwoner zelf kan bepalen hoe hij of
zij daarin zijn vrije tijd doorbrengt. Of het nu gaat om sport, cultuur, natuur of
andere vormen van recreatie. Aan toeristen en andere bezoekers willen we laten
zien dat Woerden het bruisend middelpunt van het Groene Hart is. Plekken als
de Cattenbroekerplas, het Stadshotel en het Kaaspakhuis zetten Woerden steeds
beter op de (internationale) kaart. Wij vinden deze ontwikkeling positief en
stimuleren de ontwikkeling van Woerden als toeristische gemeente. Dat is goed
voor de lokale economie en goed voor Woerden.

Recreatie en toerisme
■ Evenementen maken Woerden levendig. De gemeente helpt door mee te denken. Procedures zijn
kort en we leggen geen onnodige belemmeringen op. Vergunningen voor grote festivals worden
minimaal drie, maar bij voorkeur zes maanden vooraf verleend. Voor kleine festiviteiten is de
vergunning gratis. Woerden moet bruisen!

■ De gemeente neemt verantwoordelijkheid om samen met ondernemers en organisaties overlast
bij evenementen te voorkomen.
■ Ook in de winter is Woerden aantrekkelijk, bijvoorbeeld door sfeerverlichting, een grotere
ijsbaan en een kerstmarkt.

■ Wij zijn gematigd positief over de herinrichting van de Rijnstraat. Wij willen het autoverkeer
in de Rijnstraat verder beperken tot het laden en lossen van bedrijven en bewoners op bepaalde
tijdstippen. We willen onderzoeken of het fietsverkeer uit de Rijnstraat geweerd kan worden. De
goot en vernevelaars voegen minder toe dan verwacht. Wel is de Rijnstraat na de renovatie een
mooie brede boulevard geworden waar door middel van plantenbakken en zitplekken een leuke
sfeer gecreëerd kan worden. We willen hierin meer investeren, zodat de straat nog meer uitstraling
krijgt en een belangrijke rol gaat spelen in de vele activiteiten die in de binnenstad van Woerden
georganiseerd worden.
■ In de periode 2018-2022 zien wij geen beschikbare middelen voor gemeentelijke investeringen in
een Rijngracht door de Rijnstraat.

■ Bij mooi weer zou een ondernemer soms wel willen dat zijn terras groter was. Wij vinden dat dat
mogelijk moet zijn. Onder bepaalde omstandigheden moet een ondernemer tijdelijk het terras uit
kunnen breiden of langer open kunnen houden. Indien er geen markt is, mag een groter gedeelte
van het Kerkplein gebruikt worden voor terrassen.
■ City marketing is meer dan toerisme en moet effectiever en efficiënter. We streven naar een
herkenbare merknaam voor de gemeente.
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■ Het is niet ons doel om hordes buitenlandse toeristen naar Woerden te halen, maar trekken wel
met natuurlijke partners op om onze gemeente internationaal meer onder de aandacht te brengen.
■ We willen dat de opbrengsten van de toeristenbelasting worden aangewend voor promotie en
ontwikkeling van toeristische en recreatieve activiteiten binnen de gemeente.
■ Nieuwe toeristische initiatieven, zoals de Kaasexperience, worden aangemoedigd.
■ De werkzaamheden van de promotor van de binnenstad moeten worden doorontwikkeld. Daarbij
is een goede samenwerking met andere organisaties die bezig zijn met de promotie van Woerden
van groot belang.

■ Nu op het Defensie-eiland wordt gebouwd aan het Woerden van morgen, neemt het Kasteel een
nog prominentere plek in. Wij willen dat het Kasteel een centrale rol gaat spelen bij de ontwikkeling
van cultuur op het Defensie-eiland.
■ De Cattenbroekerplas kan verder ontwikkeld worden als recreatieve bestemming. Een goede
bereikbaarheid en beperking van overlast zijn daarbij belangrijk.

Cultuur
Een goed cultuuraanbod heeft een positief effect op de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Het is
aan de inwoners om te bepalen van welke vereniging zij lid worden, welk theater zij bezoeken, etc.
De gemeente hoort hierin voor inwoners geen keuzes te maken door middel van subsidiebeleid.

■ We stimuleren cultuureducatie voor de jeugd, waardoor een breed publiek hier op jonge leeftijd
kennis mee kan maken. Elk kind in de gemeente moet zo jong mogelijk met cultuur in aanraking
kunnen komen. Door een muziekinstrument te bespelen, theater te maken en te bezoeken, te
dansen of te lezen.
■ De gemeente moet een actief beleid voeren gericht op het behoud van cultuurhistorisch
waardevolle zaken, roerend en onroerend goed. Historisch besef is, vooral voor de jeugd, van groot
belang en cultureel erfgoed wordt daarom behouden en zo breed mogelijk beleefbaar gemaakt.
Initiatieven als het Romeinse schip en plekken als het Stadsmuseum zijn hier voorbeelden van. Dit
maakt dat we trots zijn op onze buurt, dorp en stad en geeft onze woonomgeving een eigen gezicht.
■ Wij vinden ondernemerschap in de culturele sector belangrijk. We willen dan ook dat culturele
organisaties niet louter afhankelijk zijn van overheidssubsidies. Dat vergroot het draagvlak in de
samenleving voor culturele activiteiten. Naast iedere euro subsidie dient gestreefd te worden naar
minimaal één zelf ingebrachte euro. We willen dat nieuwe initiatieven voor culturele activiteiten
in eerste instantie van burgers zelf komen. De gemeente faciliteert deze vooral door een soepel
vergunningenbeleid.
■ We willen dat wanneer cultuurinstellingen andere innovatieve bronnen van inkomsten bedenken,
de gemeente ruimhartig omgaat met het verlenen van vergunningen. Zo kunnen deze instellingen
zelf voorzien in hun bestaan en hun belangrijke rol blijven vervullen binnen de Woerdense
samenleving.

■ Instellingen als Babylon, K77, de Bijn en Decibel verzorgen een specifieke tak van de culturele
sector in Woerden. Deze instellingen moeten de eigen broek zoveel mogelijk zelf ophouden en
moeten daarbij niet gehinderd worden in de exploitatie. Daarom moeten deze en andere niet
sportgerelateerde paracommerciële horeca worden ontzien van de vervroegde sluitingstijden en de
oude openingstijden weer worden hersteld.
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Sport
Mensen willen fit en gezond zijn en tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen leven. Het beoefenen
van sport en spel kunnen daarbij helpen. Voldoende beweging helpt het lichaam en de geest
gezond te houden. Daarnaast is het leuk en gezellig om lid te zijn van een sportvereniging. Sport
is daarom ook belangrijk voor sociale contacten van inwoners. Sport verbroedert, wordt er niet
voor niets vaak gezegd. Wij vinden dat er een belangrijke rol voor de gemeente is weggelegd om de
mogelijkheden voor sport en spel binnen de gemeente Woerden te faciliteren. Niet alleen in de stad,
maar ook in de kernen dient een goed aanbod van sport- en spelmogelijkheden te zijn.

■ Wij willen het niveau van sportvoorzieningen binnen de gemeente minimaal handhaven. Daar
waar uit de samenleving goede initiatieven komen, kunnen we dit niveau zelfs verhogen. Dit geldt
zeker ook voor de kernen.
■ Wij vinden dat sportaccommodaties voor alle mensen veilig en goed toegankelijk moeten zijn.
Voor mensen met een beperking dienen er binnen de gemeente voldoende faciliteiten te zijn om
te sporten. De gemeente moedigt iedere vereniging aan om beweegplannen te ontwikkelen voor
mensen met een beperking.
■ Ook voor ouderen willen we voldoende sport- en spelmogelijkheden.
■ We zijn voorstander van het efficiënt gebruiken van de bestaande paden, parken en (vaar)wegen
en stimuleren daarom het sporten en bewegen in de openbare ruimte (joggen, fietsen, skeeleren,
paardrijden, zwemmen, etc.).

■ Wij willen voldoende goed onderhouden fiets- en wandelpaden. Wij investeren en participeren in
een netwerk van fietspaden waar op hogere snelheid (elektrisch) gefietst kan worden.

■ In een waterrijke gemeente als Woerden moeten alle kinderen leren zwemmen. Vanwege het
veiligheidsaspect is zwemonderwijs voor ons een prioriteit. Dat zwemonderwijs is primair de
verantwoordelijkheid van de ouders. Wij staan voor het behoud van de huidige capaciteit aan
zwembaden en zwemonderwijs binnen de gemeente. Voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen
willen wij dat er vanuit de gemeente financiële middelen voor zwemonderwijs beschikbaar blijven.
Wij handhaven de twee zwembaden onder beheer van een private partij.
■ Verenigingen dragen naar vermogen bij in het onderhouden van de sportaccommodaties.
■ Wanneer blijkt dat (rubber)korrels in kunstgrasvelden een gevaar vormen voor de
volksgezondheid worden deze vervangen.

■ Wij willen voldoende veilige parkeerplaatsen bij sportaccommodaties in de gemeente.
■ We faciliteren sportmogelijkheden voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen.
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Jong en oud
Ouder worden gaat vaak gepaard met een hogere zorgbehoefte. Deze zorg is
voor veel mensen hard nodig, maar daaraan hangt een steeds hoger wordend
prijskaartje. Daarom is het noodzakelijk om niet op de zorg te bezuinigen, maar
deze met andere beleidsterreinen te integreren en efficiënter in te richten.
Kinderen en jongeren moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op school is er
aandacht voor ieder kind. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ouderen
blijven meedoen in deze samenleving en vertrekken pas zo laat mogelijk naar
een verzorgingshuis.

Gezondheid
Een deel van de zorg, de sociale zorg, wordt uitgevoerd door de gemeente. Ouderen zullen met behulp van
familie en anderen in hun omgeving langer zelfstandig kunnen wonen en mensen met chronische aandoeningen
zullen meer zorg in de buurt en zorg op maat ontvangen. Onze inwoners hebben een naam en zijn geen
burgerservicenummer. De sociale ondersteuning en zorg (het sociaal domein) is in de gemeente Woerden nog
onvoldoende geïntegreerd in andere beleidsterreinen. Denk aan levensbestendig bouwen met gelijkvloerse
woningen voor onze ouderen. De sociale zorg moet beter en efficiënter, goedkoper en ieder jaar beter.

■ Op dit moment kent het sociaal domein in Woerden een gesloten budget van zo’n 45 miljoen
euro. Wij willen het hek rond dit budget afbreken, zodat er op verschillende terreinen efficiënter
gewerkt kan worden.
■ We willen een bekostigingssysteem introduceren op basis van resultaat in plaats van uurtje
factuurtje. Wanneer de cliënt een positieve beoordeling geeft over de verleende zorg, volgt een
bonus voor de zorgverlener of aanbieder.
■ Mantelzorgers spelen een belangrijke rol. Zij dienen ondersteund en ontlast te worden. Het
mantelzorgcompliment houden wij in stand.
■ Inwoners van Woerden met een vraag over (sociale) zorg dienen makkelijk het juiste

gemeentelijk loket te kunnen vinden. WoerdenWijzer dient zowel aan de voor- als achterkant sterk
verbeterd te worden. Dit gebeurt door toevoeging van expertise, waardoor mensen sneller de juiste
zorg krijgen en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook willen we dat WoerdenWijzer
goede bereikbaar is voor alle inwoners, ook ouderen.

■ We stoppen als kleine gemeente met het zelf uitvoeren van dure en arbeidsintensieve
experimenten zoals het i-pgb (integraal persoonsgebonden budget). We gaan meer gebruikmaken
van kennis en ervaring uit andere en grotere gemeenten. Dat is goedkoper en effectiever.
■ Wij willen dat er een stevig en efficiënt beleid wordt gevoerd voor “grensgevallen” binnen de

gemeentelijke zorgtaken. Er is namelijk onder andere sprake van een overlap tussen jeugdzorg en
onderwijs, de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, gemeentelijke zorg en
zorg die valt onder zorgverzekering.
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■ Door inzichtelijk te maken welke kosten tot welk resultaat leiden, kan gemeenschapsgeld

goed ingezet worden. Ook moet de gemeenteraad periodiek op de hoogte gehouden worden over
klachten, zodat ingegrepen kan worden indien nodig.

■ De uitvoering van de jeugdwet door de gemeente verloopt nog niet optimaal. Er vallen nog te

veel jongeren tussen wal en schip. Wachtlijsten zijn soms onnodig lang. Dat moet verbeterd worden.

■ We blijven ons inzetten voor de realisatie van een crematorium in de gemeente Woerden.

Onderwijs
De talenten van iedere leerling staan centraal op ieder leerniveau. Die talenten van onze kinderen
willen we maximaal ontplooien. De gemeente ziet erop toe dat het (openbaar) onderwijs van hoge
kwaliteit is. Scholen vormen onze kinderen en leren hen belangrijke kennis en vaardigheden, zodat
ze klaar zijn voor hun toekomst. De snel veranderende wereld om ons heen maakt dit moeilijk, maar
het onderwijs moet deze uitdaging niet uit de weg gaan. Dit betekent dat iedere leerling vandaag
wordt voorbereid op de wereld van morgen. Op die manier ondersteunen we ook de (lokale)
economie, die niet zonder een goed opgeleide beroepsbevolking kan.

■ Iedere school in onze gemeente is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij
willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. Dit is
bijvoorbeeld mogelijk door de realisatie van kiss-and-ride zones.
■ Ontwikkelingsachterstanden die kinderen hebben opgelopen doordat ze bijvoorbeeld in
armoede of een onveilige thuissituatie opgroeien, mogen geen belemmering zijn om hun talenten
te ontwikkelen. Daarom willen we dat de gemeente stimuleert dat (taal)achterstanden bij jonge
kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Ouders
worden hierbij betrokken.
■ Naast het onderwijs is de school ook een belangrijke plek in de (sociale) ontwikkeling van onze
kinderen. Daarom stimuleert de gemeente dat er plek in of bij het schoolgebouw is die bijdraagt aan
de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur.
■ De gemeente stimuleert initiatieven waarbij kinderen kunnen ontdekken in welk vakgebied hun
passie ligt, zoals Woerdens Techniek Talent.
■ Op school voelen kinderen zich thuis en veilig. Scholen hebben nadrukkelijk een taak waar het
gaat om het tegengaan van pesten en vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en
huiselijk geweld.
■ Het onderwijs heeft, naast de ouders, een belangrijke taak in het meegeven van de Nederlandse
normen en waarden.
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■ Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot

verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk, maar als
zij het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. Wij vinden het belangrijk dat de
gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste
oplossing zoekt.

■ Vervoer voor speciaal onderwijs omdat je bijvoorbeeld gehandicapt bent, wordt vergoed. Als
ouders hun kind naar het bijzonder onderwijs zoals een Islamitische school willen sturen, betalen zij
dat vervoer zelf.
■ We willen niet dat jongeren van school af gaan zonder geldige startkwalificatie voor de
arbeidsmarkt. Daarom wordt er hard optreden tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd
schoolverzuim. Scholen, ouders en de gemeente werken samen om spijbelen te voorkomen en aan
te pakken.
■ Gebouwen van scholen en andere maatschappelijke instellingen worden zoveel mogelijk worden
gebruikt voor multifunctionele doeleinden. Leegstand van schoollokalen is niet acceptabel. Ook
scholen met verschillende overtuigingen moeten samen kunnen werken.
■ De gemeente stimuleert aandacht voor seksualiteit in het onderwijs. Het gaat niet alleen om
seksuele voorlichting, maar ook om aandacht voor homoseksualiteit en genderidentiteit in het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
■ Wij vinden dat het technisch onderwijs in Woerden behouden moet blijven. Ook wordt stevig
ingezet op middelbaar beroepsonderwijs binnen onze gemeente.
■ De gemeente Woerden doet haar uiterste best om barrières voor stageplekken te verwijderen.
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Luisteren naar inwoners
Soms lijkt het erop dat politici zijn vergeten waarom ze er eigenlijk zijn. Voor
ons is dat heel duidelijk: wij zijn er om de belangen van onze inwoners te dienen.
Wij staan midden in de Woerdense samenleving, waardoor we goed weten wat
er onder mensen leeft. Maar we willen de meningen van onze Woerdenaren
ook vast kunnen leggen, zodat we er ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen.
We willen klachten goed en snel kunnen oplossen. Een goed inwonerpanel en
klachtenloket zijn daarbij essentieel.

Inwonerpanel
Wij willen, voordat op belangrijke thema’s nieuw beleid wordt ontwikkeld, onze inwoners raadplegen. Vanaf een
leeftijd van 16 jaar kan iedereen die dat wil zich inschrijven om een digitale melding van iedere raadpleging te
ontvangen, met een uitnodiging om daaraan deel te nemen. De zo vergaarde informatie zal door het College van
Burgemeester en Wethouders gebruikt worden bij het schrijven van raadsvoorstellen voor de gemeenteraad. De
gemeenteraad zal uiteindelijk de samenhang met andere beleidsterreinen beoordelen en een goed afgewogen
besluit nemen. Door het inzetten van het inwonerpanel willen wij de kwaliteit van het beleid en vooral de
uitvoering ervan, sterk verbeteren. Hiermee verminderen we het aantal klachten en besparen we bovendien
op de kosten voor externe adviesbureaus. Ook bij de uitvoering van bestaand beleid worden onze inwoners
regelmatig geraadpleegd.

■ Woerden heeft veel verstandige inwoners en ondernemers met veel lokale en historische kennis
en ervaring. Die kennis en ervaring willen we graag gebruiken.
■ Bij 6 thema’s per jaar betrekken wij inwoners in een vroeg stadium bij belangrijke besluitvorming
in de gemeenteraad. Dat kan via het inwonerpanel of via dorps- of wijkplatforms, maar ook direct
richting individuele bewoners en ondernemingen.

■ Het bestaande inwonerpanel (ikbenwoerden) wordt sterk verbeterd, gebruiksvriendelijker
gemaakt en beter onder de aandacht gebracht van onze inwoners.
■ Inwoners worden ook geïnformeerd over de dilemma’s die keuzes met zich mee brengen.
■ Informatie die het college niet welgevallig is, zal ook aan de gemeenteraad beschikbaar worden
gesteld.

■ Wij willen een versterking van de positie van wijk- en dorpsplatforms, Platform Ondernemers
Verenigingen Woerden (POVW) en andere overkoepelende vertegenwoordigende groepen van
inwoners.

■ Indien inwoners dat willen, kunnen zij na afloop van besluitvorming in de raad een verslag
ontvangen van hoe hun inbreng is gebruikt in de definitieve besluitvorming en welke overwegingen
en belangen daarbij nog meer een rol hebben gespeeld.
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Klachtenloket
Wij vinden dat klachten van de inwoners van de gemeente Woerden altijd serieus genomen moeten worden.
Dat gebeurt op dit moment onvoldoende. Wij vinden dan ook dat dit sterk moet worden verbeterd. Wij willen in
de gemeente een klantgericht klachtenloket hebben. Een goed functionerend klachtenloket draagt bij aan het
verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Het verbeteren van de omgang met
klachten begint bij het voorkomen ervan.

■ Wanneer mensen een klacht hebben over iets binnen de gemeente, moet deze klacht snel en op
een eenvoudige wijze gemeld kunnen worden.

■ Het bestaan van dit loket wordt regelmatig onder de aandacht van onze inwoners gebracht,
zodat het goed bekend is.
■ De gemeente dient deze klacht snel en zorgvuldig in behandeling te nemen en wanneer deze
gegrond is, willen we dat er maatregelen genomen worden om de klacht snel te verhelpen.

■ Wij willen de dienstverlening van onze gemeente op de proef stellen. Dit doen wij door middel
van de inzet van mystery guests.

■ De gemeenteraad wordt periodiek op geanonimiseerde wijze door het college geïnformeerd

over de ingekomen klachten en hoe deze behandeld zijn. Deze informatie wordt vergezeld van een
verbetervoorstel door het college.

■ De gemeente stelt een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikbaar bij klachten waarbij

de gemeente en (groepen van) inwoners tegenover elkaar komen te staan, zoals bijvoorbeeld
bij de problematiek rond de hondenuitrenveldjes. Deze klachtenfunctionaris zoekt samen met
betrokkenen op een veilige en professionele manier naar een oplossing voor alle belanghebbenden
en zorgt dat deze oplossing kan worden uitgevoerd.
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Tot slot
Het is nu al geweldig om in de gemeente Woerden te wonen. Maar nog niet iedereen voelt dat geluk. Op het gebied van
veiligheid en groenonderhoud moet het echt beter. We willen dat iedereen die kan werken, werk vindt. Met geld in je
zak kun je namelijk makkelijker je eigen leven leven.
De woonproblematiek lossen we op zodat vooral ouderen en jongeren makkelijker een woning kunnen vinden. De
doorstroming die daarmee op gang komt is ook in het belang van gezinnen. Je moet je in Woerden beter van a naar b
kunnen verplaatsen. Gescheiden fietspaden en verkeer met een bestemming buiten de stad en de dorpen gaat zoveel
mogelijk buitenom.
We willen nog meer gezelligheid en mogelijkheden om met familie en vrienden te ontspannen. We gaan op een
realistische manier om met de klimaat- en milieuproblematiek. Klachten van inwoners worden zo snel mogelijk
opgelost. De politiek moet beter luisteren naar de Woerdenaren, Harmelenaren, Kamerikers en Zegvelders.
We zorgen ervoor dat op het gemeentehuis bekend is wat er in de samenleving leeft. Politici moeten zich constant
realiseren dat ze er voor de inwoners zijn, en niet voor zichzelf.

Het gaat beter met Nederland, maar u moet dat vooral ook in de gemeente Woerden
gaan merken. Iedereen moet in Woerden gelukkig kunnen zijn.
Om dat te kunnen realiseren vragen wij op 21 maart aanstaande om uw stem.
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