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1. Inleiding

D66 is een sociaalliberale partij, die zich laat leiden door  
5 richtingwijzers:
• Vertrouw op de eigen kracht van mensen
• Denk en handel internationaal
• Beloon prestatie en deel de welvaart
• Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
• Koester de grondrechten en gedeelde waarden

U mag er op vertrouwen dat D66 kandidaten onderwerpen die 
niet in dit programma staan vanuit deze richtingwijzers zullen 
benaderen en in dialoog met de gemeenschap zullen kiezen 
voor pragmatische oplossingen.

Woerden en haar kernen: Harmelen, Kamerik en Zegveld, 
vormen een hechte gemeenschap. Groot genoeg om te 
voorzien in bijna alle behoeften van haar inwoners, klein 
genoeg om de menselijke maat als uitgangspunt te blijven 
houden. In de gemeente Woerden moet iedereen met plezier 
kunnen wonen, werken, leren en leven. Op deze terreinen 
hebben wij dan ook onze belangrijkste punten voor de 
komende vier jaar geformuleerd. 
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WONEN – LEVEN

2. IEDERÉÉN een huis!

Voldoende betaalbare woningen is een van de grote 
uitdagingen waar Woerden voor staat. Wij kiezen voor 
binnenstedelijke groei met een mix van hoogbouw en 
grondgebonden woningen waarbij we vooral oog hebben 
voor doorstroming vanuit goedkopere woningen naar 
duurdere segmenten en dat stimuleren. In de komende vier 
jaar is het waarschijnlijk niet nodig buiten de rode contouren 
te bouwen. Wanneer dat in de verdere toekomst toch 
nodig blijkt, streven we eerst naar een principe van in- en 
uitdeuken, waarbij woningbouw buiten de rode contouren 
gecompenseerd wordt met extra groen.

Groen in mijn wijk!
D66 wil het groenbeleid herzien en realiseren zodat 
bestaande en nieuwe wijken voldoende groen en 
klimaatadaptief zijn.

Geluidsscherm voor onze gezondheid.
We zetten ons in voor een geluidsscherm langs de snelweg 
om de leefbaarheid in (met name) Harmelen, Snel & Polanen 
en Molenvliet, maar ook de nieuwe woonwijk Middelland-
Noord te waarborgen. 

Wij willen dat mensen makkelijker een passend huis kunnen 
vinden in Woerden. Om dat mogelijk te maken zullen er 
woningen moeten worden bijgebouwd zodat mensen 
naar een geschikte woning kunnen doorstromen. Daar 
zijn de afgelopen jaren al flinke stappen in gezet, maar om 
het woonprobleem op te lossen moeten we bestaande 
bouwplannen sneller tot uitvoer laten komen.

Voorlopig hebben we binnenstedelijk voldoende ruimte. Zo 
behouden we de landschappelijke waarden. Hoogbouw in 
de stad Woerden is daarbij onvermijdelijk. Transformatie van 
kantoorruimte naar woningen zoals op Middelland-Noord 
blijven we stimuleren.

In de komende vier jaar is het waarschijnlijk niet nodig buiten 
de rode contouren te bouwen. Mocht dat in de verdere 
toekomst toch nodig zijn, dan zoeken we daarvoor ruimte 
aan de randen van Woerden en de kernen, waarbij we de 
landelijke omgeving van Woerden respecteren. Uitbreiding 
voor woningbouw op langere termijn aan de randen van 
Woerden en haar kernen is bespreekbaar als daar noodzaak 
toe is. 

Het is niet onze bedoeling Woerden en Harmelen aan elkaar 
vast te bouwen. De overlast van de A12 is enorm toegenomen, 
met name voor de wijken Molenvliet, Snel & Polanen/Waterrijk 
en Harmelen. Om onze bewoners te beschermen tegen 
de negatieve effecten van geluid en fijnstof zullen wij ons 
inspannen voor de aanleg van een (geluids)scherm langs de 
snelweg. 

Groene wijken zijn voor iedereen belangrijk. Het wordt ook 
steeds belangrijker dat wijken zo zijn ingericht dat ze de 
gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen. We 
denken hierbij aan waterafvoer of groen in plaats van stenen 
om hittestress te voorkomen. 
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WONEN – WERKEN - LEVEN

3. Woerden nóg fi jnere fi etsgemeente  

Bij die groei kiezen wij in eerste instantie voor goede 
bereikbaarheid en stimuleren en ondersteunen OV- en 
fietsgebruik zoveel mogelijk.

Knelpunten bereikbaarheid opgelost! 
Als het noodzakelijk is voor de vernieuwing van het 
stationsgebied om de Polanertunnel op termijn te sluiten, 
dan is het realiseren van een aansluiting tussen de ir. 
Enschedeweg en de A12 door een verbindingsweg ten 
oosten van Woerden bespreekbaar.

D66 kiest voor bereikbaarheid als bijdrage aan de 
leefbaarheid van een groeiende gemeente. We stimuleren 
openbaar vervoer en fiets waar mogelijk, boven gebruik van 
auto. De snelfietsroute richting Utrecht wordt voortvarend 
aangelegd en ook richting Alphen en Gouda wordt deze 
gerealiseerd. We willen meer parkeergelegenheid voor 
fietsers in de hele gemeente en een bewaakte stalling in de 
binnenstad. Fietsroutes worden verbeterd, onnodige paaltjes 
worden verwijderd en scherpe bochten aangepast. 

Met de toename van elektrische voertuigen (fietsen, scooters 
en auto’s) zijn voldoende laadpunten essentieel, hier speelt 
de gemeente actief op in. In wijken rondom stationsgebied 
hanteren we lagere parkeernormen, daarmee stimuleren we 
minder autobezit bij toekomstige inwoners.

Veel autoverkeer dat niet in Woerden moet zijn, maar ook 
het vrachtverkeer van onze lokale transportbedrijven, gaat 
nu dwars door Woerden. Dit geeft grote verkeersdruk, 
onveiligheid en geluids- en uitstootoverlast. Wanneer de 
leefbaarheid door de groei van de gemeente onder druk 
komt te staan, is het realiseren van een verbindingsweg 
tussen de ir. Enschedeweg en de A12 ten oosten van 
Woerden in combinatie met het sluiten van de Polanertunnel 
een denkbare oplossing. Het is nu nog te vroeg om daar 
definitieve keuzes in te maken, maar wat ons betreft rust er 
geen taboe op.
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4. Onze kinderen laten we NIET vallen. 

Jeugdzorg en dan vooral de gecompliceerde zorg staat 
onder druk. Wij willen dat de jeugd de ondersteuning 
krijgt die ze verdient en richten ons op het voorkomen 
van gecompliceerde zorg. We continueren de inzet van de 
jeugdhulpverlener op scholen en ondersteuning van de 
huisarts met GGZ praktijkondersteuners.

Huisartsenzorg altijd & dichterbij!
Het ziekenhuis komt in de oude vorm niet meer terug, maar 
we maken ons sterk voor behoud en uitbreiding van een 
brede goed toegankelijke polikliniek met grote diversiteit aan 
specialismen en voor huisartsenzorg in de avonden, nacht 
en weekenden.

LEREN - LEVEN

Jeugdzorg en vooral de beschikbaarheid daarvan 
(wachtlijsten) is in het hele land een belangrijk punt van 
aandacht. D66 vindt dat jongeren goede en vooral passende 
ondersteuning moeten krijgen. Met preventieactiviteiten 
kunnen problemen vaak voorkomen worden en ook op langere 
termijn kan dit zorgen voor minder ondersteuningsvragen. 
We maken vaart met de implementatie van casemanagement 
om te voorkomen dat jongeren van het ene loket naar de 
andere moeten gaan.

Scholen hebben de afgelopen jaren incidenteel extra budget 
gekregen voor de inzet van jeugdhulpverleners. Hier gaan 
we structureel geld voor vrij maken, zowel voor het basis 
als het voortgezet onderwijs. Daarnaast continueren we 
de financiering van de GGZ praktijkondersteuners bij de 
huisartsen omdat positieve resultaten zichtbaar zijn.

We moeten reëel zijn, het ziekenhuis zoals dat in Woerden 
bestond komt niet meer terug. De politiek heeft de middelen 
ook niet om dat te realiseren. Voor veel inwoners werkt de 
polikliniek in combinatie met de ziekenhuiszorg in Leidsche 
Rijn, Nieuwegein en Gouda redelijk goed. We willen dat dit ook 
in de toekomst minimaal zo blijft. 

Daarnaast stimuleren we de aanbieders van zorg te zoeken 
naar andere vormen om toch (avond/nachtelijke/weekend) 
huisartsenzorg mogelijk te maken. We helpen mee om daarbij 
creatieve oplossingen te vinden.
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5. Mensen écht helpen.

In Woerden moet iedereen mee kunnen doen, ook als het 
even tegenzit. Dit ondersteunen en faciliteren we. Meer dan 
voorheen gaat de gemeente Woerden de uitkomsten van 
onderzoeken die hebben plaatsgevonden implementeren in 
de praktijk, zodat mensen in de bijstand op basis van een 
individuele aanpak weer economisch zelfstandig worden. 
Daarbij gaan we uit van het zoeken van meer ruimte voor 
het oplossen van problemen. Ook bij het oplossen van 
problematische schulden willen we actief een helpende 
hand gaan bieden. Het overnemen van schulden, zodat er 
individuele afspraken gemaakt kunnen worden en er sneller 
ingezet kan worden op de economische zelfstandigheid, is 
één van de mogelijkheden die we willen onderzoeken.

WERKEN - LEVEN

Alle inwoners gunnen we een leven met alle mogelijke vormen 
van participatie in de maatschappij. Veel mensen kunnen 
dat zelf, soms hebben mensen een steuntje in de rug nodig. 
Dat bereiken we met maatwerk, ruimte voor aandacht en 
creativiteit én de wil mensen echt te helpen. De praktijk 
blijkt vaak weerbarstig, maar onderzoeken die hebben 
plaatsgevonden (zoals “Weten wat werkt: samen werken aan 
een betere bijstand” door de UU), bieden handvatten. Die 
moet de gemeente nu wel gaan gebruiken.
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6. Alle kinderen een kansrijke start!

In het kader van kansengelijkheid gaan we alle kinderen die 
een steun in de rug nodig hebben meer en vooral proactief 
ondersteunen, om te voorkomen dat zij de rest van hun 
leven de effecten van een slechte start ondervinden. Daarbij 
hebben we speciale aandacht voor- en vroegschoolse 
educatie voor alle kinderen. Waar mogelijk behouden we 
speciaal en passend onderwijs in onze gemeente. 

LEREN - LEVEN

Kansengelijkheid gaat niet vanzelf. We vinden het belangrijk 
dat kinderen vanaf de start van hun leven alle kansen krijgen 
om zich te ontwikkelen en uit het leven te halen wat erin zit. 
Steeds duidelijker wordt hoezeer de omstandigheden waarin 
kinderen opgroeien bepalend zijn voor het verdere verloop 
van hun leven. 

Natuurlijk kan een overheid, en zeker een gemeentelijke 
overheid, niet alle problemen oplossen, maar wij vinden wel 
dat we er zoveel mogelijk voor kinderen moeten zijn. Samen 
met scholen en andere organisaties die veel contact hebben 
met kinderen in lastige situaties, kijken we op welke wijze we 
kunnen ondersteunen. Kinderen die opgroeien in armoede 
(bijvoorbeeld omdat hun ouders in de schuldhulpverlening 
zitten) of sociale onrust, krijgen wat ons betreft proactief 
aandacht en meer ondersteuning. 

Een goede start van het leven begint al op heel jonge leeftijd. 
Daarom richten we de ondersteuning ook op de baby’s 
en kinderen die nog niet naar school gaan. Dankzij D66 
hebben leerlingen die op een reguliere basisschool niet aan 
het onderwijsprogramma deel konden nemen, toch binnen 
de gemeente passend onderwijs kunnen volgen. Dit willen 
we structureel borgen, zodat deze leerlingen geen energie 
verliezen aan reisuren en ze in de buurt wonen van hun klas- 
en schoolgenootjes.
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WONEN - LEVEN

7. Hart en ziel voor klimaat! 

De komende jaren zijn cruciaal voor ons klimaat en er is niet 
één oplossing voor de problematiek. D66 blijft zich met hart 
en ziel voor duurzaamheid inzetten. De gemeente geeft 
het goede voorbeeld door de eigen organisatie (in ieder 
geval alle gebouwen en het gehele wagenpark) volledig 
klimaatneutraal te maken en beweegt anderen door middel 
van kennisdeling en subsidies hetzelfde te doen. Renovaties 
en nieuwbouw van scholen waar de gemeente aan bijdraagt, 
worden klimaatneutraal gerealiseerd. Op zoveel mogelijk 
plekken wekken we zonne-energie op, waarbij we verder 
kijken dan daken. De energietransitie pakken we regionaal 
op, maar als Woerden nemen we daarin voortrekkersrol. 
We laten ambitie zien door voorop te lopen bij invulling 
van landelijke en provinciale doelstellingen. Hiervoor is het 
onvermijdelijk dat er zonneweides én windturbines in de 
gemeente geplaatst worden. De voorkeur voor plaatsing 
daarvan gaat uit naar de polder Reijerscop. Uiteraard met zo 
min mogelijk hinder voor omwonenden, óók voor inwoners 
van buurgemeenten. 

Voordelen energieopwekking naar inwoners!
Lokaal eigenaarschap vinden we belangrijk om tegenover 
lasten ook baten te kunnen zetten en inwoners ook zo 
invloed te geven op de energieopwekking. De gemeente 
stimuleert en faciliteert deze coöperaties, en doet datzelfde 
zoveel als mogelijk bij ondernemers en vastgoedeigenaren 
om oplossingen te implementeren die bijdragen aan onze 
klimaatdoelstellingen. Ook ondersteunen wij huiseigenaren 
van wie de huizen moeilijk verduurzaamd kunnen worden, 
bijvoorbeeld in de binnenstad. We blijven ons verzetten 
tegen olie- en gasboringen bij Molenvliet.

D66 Woerden kiest al jaren voor duurzaamheid en is de 
aanjager van het klimaatneutraler maken van onze gemeente. 
Grootschalige opwek van duurzame energie pakken we 
regionaal aan. Lokaal doen we dat met ambitieuze en 
realistische keuzes. 

Wij kiezen ervoor méér dan alleen ons best te doen. Dit omdat 
de we de energietransitie een van de belangrijkste opgave 
vinden waar we de komende jaren voor staan, maar ook om 
te voorkomen dat hogere overheden op een later moment 
onwenselijke besluiten nemen over ons grondgebied. Hierbij 
schuwen we moeilijke beslissingen niet. We accepteren dat 
er overlast van maatregelen ontstaat, die misschien was 
uitgebleven of minder was geweest als we eerder hadden 
opgetreden. 

Duurzame energieopwekking is namelijk het belangrijkste 
antwoord op de klimaatverandering. We kunnen het ons niet 
veroorloven te blijven wachten op alternatieve middelen die 
nog in de beginfase van hun ontwikkeling zijn. Dat is niet uit te 
leggen aan generaties na ons. 

Wij zien een belangrijke rol voor energiecoöperaties waardoor 
inwoners kunnen participeren in lokale projecten voor 
duurzame energieopwekking. De gemeente stimuleert en 
faciliteert deze coöperaties. 

Tevens kijken we naar mogelijkheden voor zonnepanelen op 
andere plekken dan daken, zoals op een geluidswal langs 
de A12 en boven parkeerterreinen. Ook gaan we op zoek 
naar andere innovatieve alternatieven die passen bij de 
voortrekkersrol die we willen hebben.
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WERKEN - LEVEN

8. Meer mogelijkheden voor slimme    
 bedrijvigheid.

Met groei komt ook meer bedrijvigheid. D66 kiest ervoor 
om geen groen meer op te offeren voor bedrijventerreinen. 
Lokale bedrijven krijgen met de schuifruimte de ruimte. 
Bestaande bedrijventerreinen worden opgeknapt en 
optimaal benut. Bedrijven die een bijdrage leveren aan 
de circulaire economie krijgen prioriteit bij verdeling van 
schaarse ruimte. Om de levendigheid van onze gemeente te 
versterken, leegstaande kantoorruimte te voorkomen en de 
ontwikkeling van onze ondernemers te ondersteunen, zetten 
we citymarketing in om technische scale-ups en branche- 
en belangenorganisaties naar Woerden te halen. De 
succesvolle citymarketing voor de toeristische markt zetten 
wij door. De gemeente onderzoekt of meer initiatieven als de 
succesvolle TechnoHUBs te realiseren zijn.

Mede op initiatief van D66 is er de afgelopen periode 
schuifruimte gecreëerd: met schuifruimte krijgen lokale 
ondernemers de kans om te groeien en ontstaan ook 
nieuwe kansen voor ondernemers. Wat D66 betreft 
wordt in de toekomst geen groen meer opgeofferd voor 
bedrijventerreinen. Omdat grond schaars is, geven we waar 
mogelijk voorrang aan bedrijven die bijdragen aan een 
duurzame toekomst. Ook zoeken we extra bedrijfsruimte 
voor de maak-industrie bijvoorbeeld in de transitie van 
kantoorpanden, net als we dat doen voor woningbouw. 

In de stad Utrecht vestigen zich veel start-ups, en wij zien 
kansen hen te faciliteren in lege kantoorpanden bij de 
volgende fase van hun groei. Hierbij hebben we de focus op 
de scaleups die onze maakindustrie ondersteunen met hun 
innovatieve business, en e-health bedrijven waarmee wij 
aansluiten op ontwikkelingen in de provincie. 

Tot slot: Woerden is bijna spontaan een verzamelplaats 
geworden voor branche- en belangenorganisaties, op allerlei 
terrein. Om de leegstand van kantoren te voorkomen, denken 
wij dat er kansen zijn dit aspect van Woerden meer onder de 
aandacht te brengen, wat ook goed zal zijn voor de lokale 
dienstverlenende en horeca bedrijven.
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WONEN - WERKEN - LEVEN

9. Inventief grondgebruik. 

Wij stimuleren dat niet economisch rendabele agrarische 
grond wordt getransformeerd naar een situatie met meer:  
biodiversiteit en groen (CO2-absorptie); biologische en 
duurzame landbouw; energieopwekking en gebruik van 
dezelfde schaarse grond voor meerdere doelen waaronder 
recreatie en mogelijk ook kleinschalige woningbouw met in 
achtneming van de ‘ruimte-voorruimte regeling’. 
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan: 
• het verkleinen van de veestapel 
• gezond economisch gebruik van schaarse grond 
• behoud van het groen 
• verduurzaming van de landbouwgrond en 
• duurzame energieopwekking in onze gemeente. 

Ook bij agrarisch rendabele grond kijken we samen met 
agrariërs naar alternatieve businessmodellen die bijdragen 
aan de klimaatdoelstellingen. Initiatieven van agrariërs op 
dit gebied worden ondersteund. D66 wil dat de gemeente in 
het eerste half jaar van 2023 een lokaal overleg organiseert 
tussen gemeente en agrariërs met als doel om te 
inventariseren wat er nodig is om deze transitie in Woerden 
in goede banen te leiden.

Op landelijk niveau zien we het besef toenemen dat 
agrarische activiteiten en veeteelt significant minder impact 
moeten hebben op ons klimaat en de natuur. Deze beweging 
zal lokaal zijn beslag krijgen. D66 vindt daarom dat de 
gemeente hierbij betrokken moet zijn, om een stimulerende 
en indien mogelijk, faciliterende rol te spelen. 

We zien een kans om niet economisch rendabele agrarische 
grond te transformeren naar economisch rendabele grond 
en daarbij tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de 
klimaatdoelstellingen, energieopwekking, behoefte aan 
woonruimte en recreatie. 

We schromen niet om ook in Woerden daadwerkelijk deze 
transitie van agrarische grond te stimuleren en serieuze 
stappen te zetten. Vanwege de noodzaak tot het beperken 
van klimaatverandering en het bereiken van een duurzame 
wereld, ook in Nederland. 

Maar ook om boeren een duurzame toekomst te geven 
door uit te gaan van een gezond economisch model. Bij de 
transitie naar kleinschalige woningbouw denken we aan het 
ombouwen van bijgebouwen naar woningen passend bij het 
landschap en respecteren we de bestaande gemeentelijke 
regeling “ruimte voor ruimte”.

20 21



LEREN - LEVEN

10. Cultuur geeft het leven kleur!

D66 vindt het van belang dat wordt erkend dat de 
cultuursector na de pandemie hét bindmiddel voor de 
samenleving is en essentieel voor het aanjagen van de 
economie. Niet voor niets heeft D66 zich er succesvol hard 
voor gemaakt dat de cultuursector is ontzien bij de laatste 
bezuinigingsronde. Meer dan voorheen is het van belang om 
cultuurmakers en -ondernemers aan Woerden te binden en 
talent te ontwikkelen. De komende jaren willen we bovendien 
extra inzet plegen op het onderdeel culturele jeugdeducatie. 
Met het landelijk aandacht trekkende ‘Muziek in de Klas’ 
hebben we daar in de afgelopen periode al een belangrijke 
stap mee gezet. 

Cultuur is essentieel voor iedereen, we blijven daar 
onverkort op inzetten. Verbinding (integraliteit), innovatie en 
ondernemerschap zijn daarbij kernbegrippen. Met cultuur 
als bindmiddel voor de samenleving is het de opdracht om 
cultuur nog meer met elkaar en met andere domeinen te 
verbinden. Daarmee en door innovatie en ondernemerschap 
te stimuleren en cultuurmakers en - ondernemers beter 
aan Woerden te binden, bereiken we een eigentijdser, 
onafhankelijker en breder cultuurbestel. 

Op die weg willen wij doorgaan de komende jaren, met een 
nog betere verankering van cultuureducatie in het onderwijs 
en talentontwikkeling. Wij realiseren dit in samenspraak 
met onder andere de scholen, het Klooster, KUVO en alle 
organisatoren van culturele activiteiten, onder meer door 
ervoor te zorgen dat bij ieder cultureel evenement de 
verbinding met culturele jeugd-educatie wordt gemaakt.
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LEVEN

11. Sport voor iedereen én dichtbij.

Voldoende sporten en bewegen is nog niet voor iedere 
inwoner van onze gemeente vanzelfsprekend. Terwijl dit juist 
een belangrijk onderdeel is van een gezonde levensstijl en 
het kansen biedt om jezelf op andere vlakken te ontwikkelen. 
D66 Woerden blijft zich daarom inzetten om voor iedereen 
een toegankelijk sport- en beweegaanbod dichtbij huis 
te faciliteren. Zowel in de kernen als in de stad voor het 
behouden van een actief verenigingsleven met voldoende 
ruimte voor anders georganiseerde sportactiviteiten. Naast 
de sportaanbieders zelf nemen buurtsportcoaches een 
belangrijke rol in bij het verhogen van de sportdeelname. 
Door verbinding te leggen met het onderwijs en sociale 
domein lukt het om specifieke doelgroepen zoals mensen 
met een beperking en ouderen beter te bereiken. Daarnaast 
vindt D66 Woerden dat onze openbare ruimte moet blijven 
uitnodigen om te bewegen en dat er in elke wijk voldoende 
speeltuinen en trapveldjes zijn voor kinderen en de jeugd.

De coronapandemie heeft ons geleerd dat voldoende 
dagelijkse beweging zeer belangrijk is voor een goede 
gezondheid en het een preventieve werking heeft. De 
gemeente Woerden neemt op het gebied van sport en 
bewegen vooral een faciliterende rol in (door bijvoorbeeld het 
beschikbaar stellen van sportlocaties en -accommodaties). 

D66 Woerden vindt dat de belangrijkste taak binnen die 
rol het toegankelijk maken van sport voor iedereen is. Dit 
kan door in gesprek te gaan met sportaanbieders en een 
eerlijk tarief te vragen voor het gebruik van de gemeentelijke 
sportaccommodaties. De buursportcoaches zijn van 
grote betekenis als het gaat om het verhogen van de 
sportparticipatie bij doelgroepen die daarin achterblijven. 

D66 Woerden wil daarom de komende periode het aantal 
buurtsportcoaches verhogen. De buitenruimte van onze 
gemeente houden we alleen uitnodigend om te sporten 
en bewegen als er een goede kwaliteit aan fiets- en 
wandelpaden en buiten sporttoestellen zijn en wanneer er 
voldoende groen is. 

Voor kinderen en de jeugd is het daarnaast van belang dat 
er speeltuinen en trapveldjes zijn in iedere wijk en dat deze 
veilig, bereikbaar en van een goed onderhoudsniveau zijn. 
Bij het inrichten en vernieuwen van de openbare ruimte is 
dit wat D66 Woerden betreft een zwaarwegend punt in het 
bestemmingsplan en bij gesprekken met projectontwikkelaars.
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WONEN - LEVEN

12. De gemeente staat naast je, 
 niét tegenover  je!

Inspraak en brede betrokkenheid vinden wij belangrijk. 
Bij burgerparticipatietrajecten zal de gemeente voortaan 
vooraf duidelijk aangeven wat de kaders zijn, ook financieel, 
zodat daar achteraf minder verwarring en onvrede over 
kan ontstaan. Waar burgers plannen hebben, ondersteunt 
de gemeente bij het realiseren daarvan. Zodra blijkt dat 
een plan niet uitgevoerd kan worden, communiceert 
de gemeente daar proactief, duidelijk en spoedig over. 
Het verbeteren van de communicatie met inwoners en 
ondernemers wordt een speerpunt voor het nieuwe college.

De gemeente betrekt vaak al inwoners zoveel mogelijk bij 
het ontwerpen en uitvoeren van projecten. Desondanks leidt 
dat regelmatig tot verwarring en ontevredenheid. We denken 
dat het goed is als vooraf duidelijk(er) is vastgelegd wat de 
inhoudelijke en financiële kaders zijn van de inspraak, zodat er 
achteraf geen teleurstellingen ontstaan. 

De gemeente staat in beginsel positief tegenover 
burgerinitiatieven. Het is belangrijk dat ingediende plannen 
snel worden beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid. Na 
een dergelijke toets wordt aan de indiener kenbaar gemaakt 
of het plan doorgang kan vinden en zo ja wat daarvoor 
benodigd is. Nee is ook een antwoord, heldere en spoedige 
communicatie is belangrijk. Nog altijd gaat het regelmatig mis 
in het proces rondom de communicatie. 

Met een college dat (politiek) verantwoordelijk is voor 
verbetering van het proces en de kwaliteit, onderstrepen wij 
het belang een goede brug te slaan tussen de gemeente en 
haar inwoners.
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WONEN - WERKEN - LEREN - LEVEN

13. Iedere Euro moet goed besteed. 

Wij hebben ambitieuze plannen die soms geld kosten. 
Tegelijk zijn we ook kritisch op de besteding van ons 
gemeenschapsgeld. Iedere euro moet bewust en doelmatig 
uitgegeven worden, risico's moeten beheerst worden. En 
onze ambitie moet passen bij onze portemonnee. We willen 
toekomstige generaties niet opzadelen met torenhoge 
schulden en hoge lasten. 

Woerden heeft geen onbeperkte middelen. Sterker nog, 
er is in het verleden al best veel geleend. Dat betekent 
eens te meer dat we netjes met het geld om moeten gaan. 
Tegelijkertijd maken we soms keuzes die geld kosten. Zo 
ook in dit programma, voor ambities en onderwerpen waar 
inwoners geld voor over hebben (hogere OZB). 

Bij alle uitgaven kijken wij goed of deze verantwoord is, 
ook op de lange termijn. Maar wij staan er ook voor dat 
noodzakelijke uitgaven gedaan worden, ondanks dat we al 
een relatief hoge schuldquote hebben. 
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Harmelen 
• Zorgen voor meer betaalbare woningen
• De braakliggende bouwgronden moeten zo snel 

mogelijk worden bebouwd 
• Aandacht voor lokale verkeersknelpunten, 

verzakkingen door bodemdaling en groenonderhoud 
• Geluidswal A12

Kamerik 
• Verbeteren van de fietspaden, met name die tussen 

Kamerik en Woerden
• Starters- en seniorenwoningen
• Aandacht voor het groene karakter

Zegveld
• Woningbouw in de kern, niet in het buitengebied 
• Transformatie van het buitengebied
• Geen verlagingen van het grondwaterpeil meer

Molenvliet
• Geen westelijke randweg
• Niet boren naar olie of gas
• Aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte (groen, 

kwaliteit infrastructuur en geluidswal A12)

Rijnoevers
• Aandacht voor zorgvuldige realisatie van de 

Rembrandtbrug en goede communicatie met de 
betrokkenen

• Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder
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Binnenstad
• Blijvende aandacht voor de ontmoetingsfunctie van 

het centrum, in de wetenschap dat traditionele retail 
het moeilijk zal blijven houden

• Ondersteuning van huiseigenaren van wie de huizen 
moeilijk verduurzaamd kunnen worden (bijvoorbeeld 
zonnepanelen elders)

• Aandacht voor de leefbaarheid en voorkomen van 
overlast

Bloemen en bomenbuurt
• Aandacht voor de verkeers- en parkeerproblematiek
• Aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte

Schilderskwartier
• De leefbaarheid in de wijk
• Samen met de bewoners een plan maken én 

uitvoeren voor de kwaliteit van de buitenruimte en het 
voorkomen van overlast

Snel & Polanen en Waterrijk
• Meer groen in de wijken
• Aandacht voor de verkeersafwikkeling met de komst 

van Snellerpoort
• Geluids-/fijnstofscherm A12

Staatsliedenkwartier
• Groen in de wijken
• Overleg met bewoners over het gewenste 

voorzieningenniveau
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