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Voorwoord
Voor U ligt het verkiezingsprogramma voor 2018-2022.
Wij stappen in een coalitie die:
4 Het belangrijk vindt dat we ook buiten kantoortijd terecht kunnen bij een huisarts
en een apotheek en vindt dat SEH en ziekenhuis weer terug moeten komen.
4 Huur- èn koopwoningen gaat bouwen voor de woningzoekenden in onze
gemeente.
• Voor jongeren die het niet lukt een betaalbare woning te vinden.
• Voor ouderen die willen verhuizen maar geen woning vinden.
4 Aan de slag gaat met de verkeersproblemen, te beginnen met de randwegen, en
de problemen op en rond de Steinhagenseweg.
4 Beter gaat toezien op de openbare orde; zolang de politie dat niet kan of wil zal
dat middels eigen (wijk)boa’s moeten.
4 Samen met de inwoners en hun organisaties (verenigingen, kerken,
Frans van Helden
belangenorganisaties) de zorgzame samenleving bevordert en meer over heeft
voor het verenigingsleven.
4 Zich meer bekommert om de staat van onderhoud van de openbare ruimte; gerooide bomen en struiken
gaat vervangen en gaat zorgen dat de afwatering op orde komt.
4 Stopt met zo veel geld uit te trekken voor externen.
De komende jaren zullen wat Inwonersbelangen betreft in het teken staan van een stabiel gemeentebestuur,
dat luistert naar inwoners, bedrijven en instellingen en transparant en constructief Woerden en de kernen
bestuurt in samenwerking met iedereen die het beste voor heeft met onze mooie gemeente.
Ons verkiezingsprogramma is ontstaan uit wat inwoners, instellingen en organisaties hebben ingebracht. Wij
gaan voor de uitvoering ervan.

Frans van Helden
Voorzitter Inwonersbelangen
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Hendrie van Assem
Lijsttrekker Inwonersbelangen

Monique Teegelbeckers

Jan van Leeuwen

Geboren in Woerden en opgegroeid
aan het Tournoysveld, waar haar
vader huismeester was.
Woont met man en 2 kinderen in de
Bloemenbuurt
Werkzaam in de ouderenzorg. Actief
op school, in de buurt en in haar
omgeving.

Gepensioneerd accountantskantoormedewerker
Al zijn hele leven actief in het
Harmelense verenigingsleven. Was
jarenlang de penningmeester van
Inwonersbelangen. Nog altijd actief
voor het sociaal ouderenwerk en de
klimaatbescherming.

Theo Peters

Jan-Hubert van Rensen

Getrouwd, woont sinds 1985 in Woerden.
Vader van 3 volwassen kinderen.
Mede oprichter van diverse orkesten en in
Woerden van de Cultuurprijs.
Bestuurlijk o.a. stichting Woerden Promotie
en stichting Leergeld. Was 4 jaar
coördinator van de Woerdense
kaasevenementen.
Werkte voor de Koninklijke marine
en freelance als radiomaker..

Bedrijfseconoom, werkte op het
ministerie van EZ.
Woont in Harmelen met partner
en drie schoolgaande kinderen.
Actief als vrijwilliger op school en
in het verenigingsleven.
In zijn pas verschenen boek
“De Biomens” beschrijft hij waar
kloontechniek al niet toe zou
kunnen leiden. Werkte ook aan
toepassing van de robot in het
dagelijks leven.

Hendrie van Assem

Fractievoorzitter, 25 jaar raadslid, mede oprichter van
Inwonersbelangen
Senior servicemedewerker Harmelens bouwbedrijf
Woont in Woerden, geboren en getogen in Harmelen
Echtgenoot, vader en opa en al jaren de voorman van
Inwonersbelangen.
Kent zijn dorp, kent zijn stad, kent zijn gemeente.

Lia Arentshorst- van Rootzelaar

Had samen met haar man
een juwelierszaak in de
Voorstraat en was 20 jaar
leerlingbegeleider aan de
vakschool Schoonhoven.
Woont in het Schilderskwartier en is daar actief in diverse
commissies en als mantelzorgster.
Moeder van 2 kinderen en
oma van 5 kleinkinderen.

Egbert Egberts

Freelance journalist en tekstschrijver
Nu werkzaam in de kaashandel.
Vader van 2 dochters en een zoon.
Jarenlang KNVB-scheidsrechter
geweest.
Kent Woerden als was hij er geboren en
getogen.
Woerden kent hem vooral als voormalig
hoofdredacteur van de Woerdense
Courant

Toos Bakker

Behoorde met haar overleden
man tot de oprichters van
Inwonersbelangen en deed dat
omdat ze vindt dat een goed
werkende democratie een
kritische burgerbeweging nodig
heeft.

Jacques Sistermans

Planoloog en gepensioneerd procesmanager bij Rijkswaterstaat.
Bestuurslid van het dorpshuis in
Harmelen
Inval taxichauffeur en actief
supporter van het Harmelense
carnaval.
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1. Lokale Politiek
Inwonersbelangen 25 jaar de lokale politieke partij in Woerden
Inwonersbelangen is de lokale politieke partij die inmiddels al 25 jaar geworteld is in de Woerdense politiek.
Consequent is het uitgangspunt in het dagelijkse politieke werk, het belang van de inwoner. Betrokkenheid en
input van inwoners, wijk- en dorpsplatforms, verenigingen en organisaties brengen wij naar de politieke agenda.
Wij doen dat op uitdagende, verfrissende wijze. Transparant, duidelijk, open en eerlijk.
Inwonersbelangen is al acht jaar de derde partij in Woerden.
Inwonersbelangen heeft maar één prioriteit: het belang van de Woerdense samenleving. Andere belangen,
zoals “overheidsbelangen, belangen van de landelijke politiek, financiële belangen, bestuurdersbelangen” zijn
daaraan ondergeschikt. Of het goed is voor Woerden is het criterium waarop wij het beleid van het
gemeentebestuur en de uitvoering ervan door haar ambtenaren beoordelen en steunen of ertegen ageren.
In onze ogen gaat gemeentepolitiek over het realiseren van en het zorgen voor een gezonde plaatselijke
samenleving. Wat is goed voor de gemeente; wat is goed
voor de inwoners? Geen ideologieën, geen dogma’s, niet
een vooruitgeschoven werkterrein van landelijk
georiënteerde partijen die, in zaken die er voor inwoners
toe doen, makkelijk verzeild kunnen raken in een dubbele
politieke agenda. Wezenlijk is dat de gemeentelijke
overheid de inwoners serieus neemt. Met het intreden
van de gemeentelijke herindelingen is de afstand tussen
inwoneren stadhuis geleidelijk aan groter geworden. Ook
de ontwikkeling dat ambtenaren niet meer wonen en
leven in hun werkgemeente en het fenomeen wethouders
van buitenaf dragen daaraan bij.
Het zijn de inwoners die bepalen of er nieuwe wegen komen, waar en hoe er gebouwd gaat worden, dat er
geen windmolens bij woonwijken komen, er niet geboord wordt naar olie/gas onder een woonwijk en/of
bibliotheken open blijven en hoe de openbare orde georganiseerd moet worden.
Dit is waar Inwonersbelangen al meer dan 25 jaar voor staat.
Lokaal bewust, bewust lokaal
Inwonersbelangen gaat en staat voor alle inwoners van onze gemeente. Daarbij maakt het voor ons niet uit
of je al je hele leven in een van de dorpen of wijken woont, of dat je pas sinds een paar jaar uit een ver land
in Woerden bent komen wonen. Wij vinden dat een ieder recht heeft op een goed en gelukkig leven in onze
gemeente.
Inwonersbelangen vindt ook dat de gemeentelijke overheid en de politiek dit niet alleen kunnen. Samen moeten
we ervoor zorgen dat we ons goed voelen in onze gemeente. Wij zullen alle inwoners blijven aanspreken mee
te doen in onze samenleving en waar nodig vragen om actief een steentje bij te dragen.
Samenleven met een faciliterende overheid. Samenleven is je rol of aandeel hebben in het reilen en zeilen
van onze samenleving. Oud en jong, autochtoon en allochtoon werkend of niet werkend. Van een overheid die
veel naar zich toetrok, krijgen we de laatste jaren te maken met een overheid die steeds meer afstand neemt.
Gevolg daarvan is dat er mensen tussen wal en schip terecht komen. Daar moeten we alert op zijn en dat heeft
onze zorg nodig.
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2. Verantwoording Inwonersbelangen
Periode voor 2014
Van een Harmelense belangenvereniging en politieke partij naar een breed functionerende Woerdense
vol-waardige politieke partij. Diverse acties in het belang van de inwoners stonden centraal, naast het dragen
van een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om via de politieke arena een gemeente vanuit de raad te
besturen. Memorabel zijn de acties voor behoud van openbaar groen en bomen, geen windmolens bij
woonwijken, meer aandacht voor wijk- en dorpsgericht overleg binnen de gemeente en minder verkeersdruk
van de Dorpsstraat in Harmelen, waarna de aandacht voor de aanleg voor verkeer ontlastende randwegen een
gevolg daarvan was.
Raadsperiode 2014-2018
Punten die de inwoners belangrijk vonden en waar wij ons voor ingezet hebben:
• Strijden voor het behoud van de voorzieningen in onze gemeente zoals het Hofpoort ziekenhuis,
24-uurs huisartsenzorg en spoedeisende hulp
• Vrijheid voor winkels om op zondag open te kunnen zijn
• De mogelijkheid openhouden om de Westelijke Randweg
aan te kunnen leggen door in te zetten op het niet
verkopen van de gronden waarop deze weg aangelegd
gaat worden
• Eigen onderzoek naar hoe openbare orde en veiligheid
gehandhaafd worden in de buurten en wijken van de
gemeente Woerden
• Opkomen voor behoud van bomen en bomenbestand
• Het realiseren van een dorpshuis in Harmelen
• Meer werk maken van uitstroom uit de bijstand
• Correcte afwikkeling van de schade bij het opknappen
van de Dorpsstraat in Harmelen
• Onze adviezen ter verbetering van het portaal voor het sociaal domein (website, telefoon, loket), zijn
opgevolgd
• Overlast van riolering en overstort in Molenvliet aan de kaak gesteld
• Behoud van het Gildepoortje
• Wij zijn voortdurend kritisch op waar de gemeente ons geld aan uitgeeft en hoe er omgesprongen wordt
met de algemene reserves. Dat ons dat niet in dank wordt afgenomen, het zij zo.
Dat wij ons verantwoorden vinden wij vanzelfsprekend en dus doen we dat. In de politiek/bestuurlijke arena, via
de media, via de sociale netwerken als Facebook en Twitter en via onze website:
www.inwonersbelangen.nl
facebook.com/inwonersbelangen
twitter.com/lokaal_Woerden
Behaalde resultaten, genomen besluiten, ons stemgedrag in de gemeenteraad, door ons ingediende moties,
amendementen, initiatiefvoorstellen, schriftelijk en mondeling ingediende vragen, afgelegde werkbezoeken of
periodieke aanwezigheid op markten en in alle wijken van de gemeente: we doen er alles aan om de inwoners,
te betrekken bij en te informeren over waar wij mee bezig zijn.
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3. Uitgangspunten
Wij zijn een politieke partij van en voor de inwoners in de gemeente Woerden. We geven inwoners invloed bij
de inrichting, het functioneren en controleren van de gemeentelijke overheid via onze partij. Wij richten ons op
de gemeente Woerden met oog voor wat er in onze omgeving gebeurt en Inwonersbelangen heeft daarom een
vooraanstaande plaats in de lokale politiek.
Indien nodig schuwen we niet om, waar nodig, actiemiddelen in te zetten. Wij zijn uniek en niet gebonden aan
een ideologie zoals landelijke partijen of plaatselijke afdelingen van landelijk partijen, die streven naar een bepaalde inrichting van de maatschappij. Wij vinden het noodzakelijk dat een partij als Inwonersbelangen daarbij
namens de inwoners haar invloed doet gelden.
Vanaf het begin van Inwonersbelangen is belangenbehartiging altijd de
rode draad geweest. Maar via deelname aan de lokale politiek geeft
de partij daar invulling aan. Belangenbehartiging is niet ‘namens’ de
inwoners bedenken wat hun belangen zijn, maar via de keuzes van de
inwoners op verkiezingsprogramma’s en op specifieke onderwerpen,
die zich tussentijds kunnen voordoen, uitvoering geven aan de wensen
en behoeften van de inwoners. Inwonersbelangen streeft naar het
verkleinen van de onmacht bij de inwoners. Inwoners moeten politici
op hun gedrag en inzet kunnen afrekenen, dus moeten politici duidelijk
maken waar zij voor staan.
Alles valt of staat daarbij met eerlijkheid. Dat is de paraplu boven onze
kernwaarden “Openheid, duidelijkheid en verantwoordelijkheid”.
Openheid:
Over alle zaken moet alle mogelijke openheid worden betracht en een goede informatievoorziening worden
verzorgd. Besloten vergaderingen zijn alleen bij hoge uitzondering mogelijk en dan nog uitsluitend als
openheid ernstige schade kan toebrengen aan een persoon of aan de financiële positie van de gemeente.
Duidelijkheid:
Het gemeentelijk beleid moet logisch, helder, inzichtelijk en verdedigbaar zijn. De inwoners moeten
duidelijkheid kunnen krijgen over wat de gemeente uitvoert en hoe dat past in de taakopvatting van de
gemeente als uitvoeringsorgaan van de wensen van de inwoners.
Verantwoordelijkheid:
Het gemeentebestuur neemt haar verantwoording ten opzichte van zichzelf en haar gehele ambtelijke
organisatie serieus. Ook geldt dat de gemeente voor alles wat ze doet of laat aanspreekbaar is en dat ze
daarover verantwoording aflegt aan haar inwoners. Ernstig verzuim, zoals financiële blunders, of als
aantoonbaar niet integer is gehandeld, leidt direct tot persoonlijke consequenties.
De volksvertegenwoordiging is de macht van de kiezer en dus de inwoner. Voor de onmacht die inwoners
ervaren moeten volksvertegenwoordigers een open oor hebben en hun macht aanwenden.
De ambtelijke organisatie moet opereren als een dienstbare, betrokken, inwonersgerichte overheidsdienst.
Immers, ze ontleent haar bestaansrecht aan de samenleving en wordt door de samenleving bekostigd.
Belangrijk is goed te kijken naar wat individueel belang is, wat groepsbelang is en wat algemeen belang is. Bij
de keuze voor algemeen belang moeten de afwegingen goed gecommuniceerd worden. Het is efficiënt om het
wiel niet opnieuw te gaan uitvinden.
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In ons bestuurlijk model gaat het hierom:
• De inwoners samen vormen de samenleving.
• De overheid bestuurt de samenleving.
• De volksvertegenwoordiging bestuurt en controleert namens de samenleving de overheid.
Vanuit die toetsing opereert Inwonersbelangen
In de gemeentepolitiek gaat het erom:
• Wat is goed voor de inwoners en wat is goed voor de gemeenschap.
• En kunnen we ons wat ‘wij’ of ‘zij’ willen veroorloven.

4. Inwoners, met of zonder beperking, kunnen volwaardig meedoen
in onze samenleving
Woerden heeft, net zoals alle gemeenten in Nederland, de decentralisatie in het sociaal domein doorgevoerd.
Het gaat om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdzorg en om de Participatiewet. In
wezen komt het er op neer dat de gemeente doet wat ze altijd al deed:
• Er worden nog steeds contracten afgesloten met organisaties die jeugdzorg aanbieden.
• FermWerk is er in hoofdzaak voor inwoners die, helaas, in de bijstand zitten en
• de wijkteams opereren nog steeds op dezelfde manier als vóór de grote decentralisatie operatie.
Wijkcentra/Dorpshuizen
Een van de doelstellingen van de decentralisatie was het bevorderen van participatie: meer basiszorg overlaten
aan de 1e lijn (huisartsen) en de 0e lijn (gezin, buren, vrienden). Daarvoor zijn goed uitgeruste wijkcentra
en/of dorpshuizen nodig. In de gemeente hebben we
er nu 4: De Plint in Woerden, het dorpshuis van Harmelen, de Milandhof in Zegveld en de Schulenburch
in Kamerik. Het zijn alle vier ontmoetingsplekken die
draaien op een paar honderd vrijwilligers. Eenzamen
vinden er een gesprek, je kunt er met je dementerende
partner terecht voor wat aanspraak of gewoon voor
een kopje koffie met vrienden of kennissen. Het is ook
de ontmoetingsplek waar je samen activiteiten doet, of
waar cursusaanbod is om bij te blijven of om je voor te
bereiden op de maatschappij (denk daarbij bijvoobeeld aan de steeds verdergaande digitalisering
van onze samenleving).
Vrijwilligers/Mantelzorg
Woerden heeft veel vrijwilligers en mantelzorgers. Vrijwilligers bij Woerden Welzijn, Automaatje, binnen de
kerken, sport- en verenigingsleven, de bibliotheek, de voedselbank of Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart en
natuurlijk niet te vergeten het verenigingsleven. Vanuit de decentralisatie wordt er een groter beroep gedaan op
vrijwilligers. Aan de gemeente de opdracht om vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. Hoe worden meer vrijwilligers
gemobiliseerd en blijven ze gemotiveerd?
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5. Sleutel naar betaalbaar wonen
Betaalbaar Wonen
Er is de afgelopen jaren ook in Woerden grote achterstand opgelopen in de woningbouw. Met name jonge
mensen die op zoek zijn naar een voor hen betaalbare huurwoning hebben het moeilijk. Aan kopen hoeven
velen al niet meer te denken. Het is wenselijk dat er hard gewerkt gaat worden om te zorgen dat de huidige
wachtlijsten (meer dan 9 jaar wachten voordat je aan de beurt bent) weggewerkt worden.
Ook is er behoefte aan leeftijdbestendige (huur)woningen voor senioren.
Hoofdprobleem is dat er buiten de sociale woningbouw geen aanbod is. In de categorie € 710,- tot € 900,- is er
niet of nauwelijks aanbod. Voor commerciële vastgoedbeheerders is de categorie nauwelijks interessant en de
hoge grondprijs maakt dat het financieel slecht uit kan.
Wij willen dat de gemeente, door zelf grond aan te kopen, een actieve rol gaat spelen.
De gemeente kan zo actief helpen ervoor te zorgen dat er aanbod in de categorie € 710,- tot € 900,- komt.
Dat zal de doorstroming in zowel de koopsector als de huursector bevorderen.
Om de behoefte aan dit soort woningen te faciliteren, zullen forse inspanningen en nieuwe wegen gezocht
moeten worden. Belangrijke mogelijkheden biedt daarin de verandering van leegstaande kantoren naar
betaalbare woningen. Het in het leven roepen van een investeringsmaatschappij en/of een andersoortige
woningbouwcoöperatie, met als doel het realiseren van zo’n omwenteling, zal wellicht nodig zijn. Daarnaast
verdienen ook nieuwe initiatieven zoals het
Thuishuis en het Ouden Huis medewerking van de
gemeente.
Leegstand in Woerden
Inwonersbelangen wil, om leegstand tegen te gaan,
actief beleid voeren. Andersoortig gebruik van panden en terreinen, herstructurering van de bedrijventerreinen en het aantrekkelijker maken van Woerden
voor nieuwe bedrijven, zijn daarbij oplossingsrichtingen. Als daarvoor meer ruimte in
bestemmingsplannen nodig is, moet dat.
Grondprijsbeleid
In de “ Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting ” is geregeld dat woningcorporaties
hun voorraad moeten splitsen in een sociaal deel en een marktdeel. Onderlinge verrekening wordt niet meer
toegestaan. Wij vinden dat er daardoor geen stagnatie in de sociale woningbouw mag ontstaan. Daarom
besteden wij extra aandacht aan een gedifferentieerd grondbeleid. Daar ligt de sleutel tot het opvangen van het
wegvallen van “interne compensatie” bij de corporaties.
Bestemmingsplannen en Bouwprojecten
Het is een goede zaak om het aantal bestemmingsplannen tot een minimum te gaan beperken.
De overgang naar de omgevingswet gaat nog drie jaar duren maar heeft beleidsbrede gevolgen waardoor het
verstandig is om voor de komende 3-4 jaar een stappenplan te maken.
Bij binnenstedelijke bouwopgaven dient aansluiting op de vraag leidend te zijn. De gemeente moet zich actief
opstellen om de actuele behoefte aan bouwtypering tot uitdrukking te laten komen in ontwikkelingsplannen.
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6. Ondernemen en werk
Werk en Inkomen
Het werkbedrijf FermWerk vervult als uitvoeringsinstantie een prominente rol als het gaat om werk en inkomen
van Woerdenaren. Jaar in jaar uit zien we dat het voor FermWerk moeilijk is om te schakelen op de kaders
en uitgangspunten die de gemeenteraad stelt. Het beleid moet erop gericht zijn de zorg veel kleinschaliger en
dichter bij de mensen te brengen. De juiste ondersteuning van bijstandsgerechtigden, met bijvoorbeeld gerichte
beroepsopleidingen, cursussen en stages is essentieel ter bevordering van prioriteit nummer een: werk en
inkomen. Het hebben van een inkomen is van essentieel belang voor mensen.
Wij willen daarom fors investeren in de inwoners die van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn. Op dit moment
zitten 600 mensen in de bijstand. Voor eenderde daarvan geldt dat zij een taalachterstand hebben. Laten we
zorgen dat deze mensen in korte tijd de Nederlands taal dusdanig beheersen dat ze op de arbeidsmarkt aan de
slag kunnen. Dit geldt ook voor mensen die een gerichte omscholing nodig hebben of voor mensen die in een
situatie verkeren dat we eerste moeten zorgen dat ze hun leven weer op orde krijgen. Wij gaan in deze mensen
€2,- miljoen investeren. Deze investering zal zowel vanuit sociaal als financieel oogpunt haar rendement
hebben. Werk geeft mensen de mogelijkheid om volwaardig mee te doen. En 200 mensen minder in bijstand
scheelt de gemeente meer dan €1,- miljoen per jaar, ieder jaar weer.
En alhoewel dat voor een gemeente lastig is,
moet zij toch haar best doen ervoor te zorgen
dat we niet geleidelijk aan een slaapstad
worden. Ruimte voor het bedrijfsleven zorgt
ervoor dat er werkgelegenheid blijft en/of
bijkomt en daarmee inkomen.
Integrale aanpak
Ziekte, ontslag, betalingsachterstanden en
alcohol- en drugsgebruik zijn een aantal
versterkende factoren, waardoor een inwoner
in de problemen kan komen. Als een persoon
zich tot de gemeente wendt voor hulp is het
zaak dat het integraal omvattend opgepakt
en aangepakt wordt. Wijkteams, FermWerk
en partners in het sociaal domein, zoals huisartsen en Woerden Welzijn, zouden moeten samenwerken. Dit gebeurt helaas nog niet genoeg.
Schuldhulpverlening
Het aantal mensen dat hiermee te maken krijgt groeit. De gemeente moet hier adequaat op anticiperen. Niet
alleen begrotingstechnisch. Naast hulp bij schuldsanering, moet er ook ingezet worden op voorkoming van
schulden. Zowel beleidsmatig als in de uitvoering bij de gemeente en de hulpverleningsinstanties.
Minimabeleid
Het minimabeleid volgt in principe het landelijk beleid. Inwonersbelangen vindt dat alleen bij hoge uitzondering
extra lokale aanvullingen mogelijk zijn. Goed overleg met de partners in het veld, die het dichtst bij betrokkenen
zijn, is de basis voor de beoordeling van die noodzakelijkheid.
Goed ondernemersklimaat en scholing
Woerden heeft een goed ondernemersklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemingen, maar wij willen ook
middels een stimulerend vestigingsbeleid meer bedrijven naar onze gemeente halen. Daarnaast willen we
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ruimte scheppen voor onze ZZP-ers door het stimuleren van de transformatie van grotere kantoren in
verzamelgebouwen met kleine kantoorruimten. Op die manier kunnen we de leegstand terugdringen en onder
andere kenniseconomie aan Woerden binden. Wij staan ook achter het idee van functiemenging van
bedrijvigheid aan huis en een goede digitale infrastructuur zodat ook thuiswerken een aantrekkelijk alternatief
wordt voor reizen.
Inwonersbelangen verleent, waar mogelijk, medewerking aan wijziging van bestemmingsplannen ten behoeve
van werkgelegenheid.
De huidige leegstand van 24% van de bedrijfsgebouwen/kantoren willen we terugdringen om ook op die manier,
enerzijds effectieve schuifruimte te creëren voor bestaande bedrijven en anderzijds nieuwe bedrijvigheid
binnen te halen. Wij denken daarbij o.a. aan de snel opkomende internetwinkels die opslag- en verzendruimten
nodig hebben buiten de traditionele winkelgebieden. Ook hier kan wijziging van bestemmingsplannen uitkomst
bieden.
Bedrijven en ondernemers kunnen niet zonder goed onderwijs. Wij gaan focussen op speciale doelgroepen. In
Woerden is behoefte aan technisch personeel. Via de techniek driedaagse en aandacht voor voldoende
stageplekken wordt de uitstroom van technisch opgeleide jongeren naar de Woerdense maakindustrie
bevorderd. Waar mogelijk zal Inwonersbelangen zich daarvoor inzetten.
Woerden en de ommelanden
De ommelanden waren, zijn en blijven belangrijk voor Woerden.
Andersom is Woerden minder belangrijk voor de ommelanden
geworden. Mobiliteit van het winkelpubliek uit de omliggende
woonkernen, het winkelaanbod in plaatsen als Mijdrecht, Bodegraven,
Vleuterweide (Leidsche Rijn) en de ontwikkeling van de laatste
decennia dat Woerden meer gericht raakte op het welzijn van de eigen
inwoners dan het aantrekken van inkopen doende buitenlui, maakten
dat het voor de buitenlui (en zelfs voor Woerdenaren) niet meer vanzelfsprekend is boodschappen te doen in Woerden.
Uiteraard spelen ook het veranderde inkopen een rol, maar datgene waar we zelf wat aan doen kunnen,
moeten we ter hand nemen. Dat is de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van onze binnenstad en winkelcentra vergroten. En nieuwe initiatieven kansen bieden. Aanbod van de door de ommelanden benodigde voorzieningen:
• Kwaliteit
• Bereikbaarheid
• Gastvrijheid
• Aantrekkelijkheid
• Kosten
Boodschap: ”Maak Woerden weer aantrekkelijk voor haar ommelanden door verbetering
van het aanbod zowel kwalitatief als in de presentatie.”
Woerden dankt zijn welvaart aan de wijze waarop het de rol van “centrum van de ommelanden” vervulde:
Stapelplaats en handelsplaats van agrarische producten. Schakel tussen platteland/omgeving en de wereld
buiten onze regio. Stadse voorzieningen als uitgebreider winkelaanbod, onderwijs, gezondheidszorg,
overheidsdiensten. Bedrijfsleven dat voorziet in de benodigdheden van de omgeving. Daarom is het van belang
om in te zetten op een “gastvrij Woerden” met een toegankelijke, bezoekersvriendelijke binnenstad. Dat betekent: de verkeersroutes en het parkeerbeleid in en rond de binnenstad en andere winkelcentra herzien.
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7. Jongeren en onderwijs
Jeugd en jongeren
Het opgroeien van onze jeugd tot volwaardige en verantwoordingsbewuste samenlevers is een proces dat
primair de verantwoording van ouders is. Maar, ook de samenleving heeft daaraan bij te dragen.
School, verenigingsleven, volwassenen op straat en overheid hebben ook invloed op het opgroeien van onze
jeugd en zijn daardoor medeverantwoordelijk.
• Daarom vindt Inwonersbelangen een bloeiend, jeugd en jongeren rijk verenigingsleven van belang.
Daar leer je immers om rekening te houden met elkaar en verantwoording te nemen.
• Daarom vindt Inwonersbelangen onderwijs van belang en moeten we stimuleren dat jongeren een
opleiding afronden.
• Daarom vindt Inwonersbelangen het van belang dat jongeren ruimte hebben om in hun omgeving te
kunnen sporten, spelen en ravotten.
Zo zorg je dat de jeugd haar plek in de maatschappij vindt en een natuurlijk leerproces doorloopt van ”pup” naar
volwassene. Daartoe is het van belang dat er ruimte is en faciliteiten zijn voor hen die zich inzetten voor het
betrekken van de jeugd bij de samenleving.
Dus vindt Inwonersbelangen dat bij het subsidiëren van verenigingen de mate waarin zij zich inzetten voor hun
jeugdleden en zij jeugd en jongeren betrekken bij de verenigingsactiviteiten, belangrijke criteria dienen te zijn.

Onderwijshuisvesting
Er is de laatste jaren enorm geïnvesteerd in bijna alle scholen. Ook de laatsten in de rij hebben recht op
passende huisvesting. Wel dient scherper gekeken te worden naar de prognoses met betrekking tot te
verwachten leerlingenaantallen zodat er niet onnodig scholen en lokalen worden gerealiseerd of langdurig leeg
komen te staan. Ook dient scherper gelet te worden op de kwaliteit van nieuwe scholen. Die laat nogal eens te
wensen over.
Passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Er wordt daarom traditioneel al veel aandacht besteed aan minder
begaafde kinderen. De vaak zeer schrijnende voorbeelden van hoogbegaafde kinderen die ernstige
gezondheidsproblemen ondervinden omdat ze geen onderwijs op hun niveau krijgen, bleven tot nu toe
schromelijk onderbelicht. Omdat ook de landelijke discussie daarover en de strijd tegen de zogenaamde
zesjescultuur vooralsnog niet leiden tot adequate oplossingen, dient de gemeente Woerden haar eigen
verantwoordelijkheid te nemen en deze kinderen en hun ouders structurele ondersteuning en financiering te
bieden.
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Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs, maar ook mogelijkheden tot sporten, spelen en ravotten zijn volgens Inwonersbelangen
basisbehoeften. Bewegingsonderwijs, onder leiding van gekwalificeerde onderwijskrachten, hoort deel uit te
maken van de lesprogramma’s van onze basisscholen. In de komende jaren wordt ingezet op de terugkeer van
dit onderwijs.
Voor spelen en ravotten zijn schone, veilige speeltuinen en speelterreinen nodig. Overigens, bij
bewegingsonderwijs hoort voor ons ook zingen. Zingen is niet alleen een basis voor muzikale ontwikkeling.
Zingen is ook belangrijk als het gaat om de ontwikkeling van de ademhaling, het stemgebruik en zeker niet te
vergeten de persoonlijke ontwikkeling.
Zwemmen
Waarom is zwemmen zo belangrijk? Wij leven in een waterrijke gemeente.
Inwonersbelangen vindt het daarom van belang dat jonge kinderen leren zich te redden in het water. Daarom
mag, wat Inwonersbelangen betreft, het schoolzwemmen weer worden ingevoerd. Daarbij zijn de beide
zwembaden essentieel. Het is een taak van de gemeente ervoor te zorgen dat de beide zwembaden, ook na de
omschakeling naar Woerden Sport, op een duurzame wijze kunnen blijven draaien.

Van jong tot oud computervaardig
De kinderen die vandaag de dag de basisschool verlaten, krijgen allemaal te maken met een gedigitaliseerde
maatschappij. Of het nu om werk gaat of vrije tijd. Een automonteur hangt nu al eerst de auto aan de laptop
voordat de onderhoudswerkzaamheden beginnen. In de vrije tijd is het heel belangrijk dat je je bewust bent van
wat het effect is van wat je op internet doet. Dat het jou of je omgeving kan schaden en dat het je heel moeilijk
kan maken bij het vinden van werk of het aangaan van een relatie, simpelweg omdat even kijken op internet
naar wat voor een verleden iemand heeft, heel eenvoudig is voor wie wat van je wil weten.
Ook in de afwikkeling van de al dan niet dagelijkse zaken en in de communicatie met overheden, instellingen,
organisaties en in het zakelijk verkeer kun je niet meer om internet heen. Dat vereist digitale vaardigheden van
iedereen. Helaas is dat niet altijd het geval en dus is scholing en nascholing nodig.
Goede initiatieven op dit gebied zijn bijvoorbeeld te vinden bij de bibliotheek, die meerdere trainingen en
cursussen organiseert voor niet alleen kinderen op de basisscholen maar ook voor senioren. Aanvullend willen
wij dat computervaardigheid op de basisscholen in onze gemeente een vak wordt. Een kind dat de
basisschool verlaat beheerst de Nederlandse taal, kan rekenen en is computervaardig.
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8. Sport, cultuur en recreatie
Verenigingsbeleid
De verenigingen zijn het cement van onze samenleving en de vrijwilligers het goud. Zonder hen zou het er in
Woerden anders uitzien. Kenmerkend voor de afgelopen jaren is het ontstaan van grote koepels die
pretenderen de belangen van alle verenigingen van die sectoren te vertegenwoordigen, Hier dient een vinger
aan de pols gehouden te worden zodat subsidie niet alleen naar de groten gaat, maar dat ook de kleine
verenigingen, die het een stuk moeilijker hebben, blijvend worden ondersteund. Extra aandacht voor de
uitvoering is hier zeker nodig.
Sport
Het in evenwicht brengen van tarieven voor sportverenigingen is opnieuw aan de orde. De herijking hiervan en
de extra investering in de aanleg en kwaliteitseisen van kunstgrasvelden mogen niet leiden tot meer verhoging
dan de inflatie. Wij vinden dat de gemeente de sportverenigingen moet gaan ondersteunen op basis van het
jeugdbeleid dat zij voeren. Zoals dit in de jaren tachtig ook zijn vruchten afwierp in Woerden en het werven van
jeugdige sporters beloond werd. Binnen- en buitensporten dienen wat dat betreft gelijk behandeld te worden.
Wel moet voorkomen worden dat dit fatale gevolgen heeft voor bijvoorbeeld kleine verenigingen die wel in een
behoefte voorzien, maar door hun aard of status niet zoveel leden hebben (zoals denksportverenigingen,
sporten voor mensen met een beperking
of beginnende clubs). Soepele overgangsregelingen en adequate
ondersteuning zijn hierbij sleutelwoorden.
Cultuur, cultuurinstellingen
Bibliotheken, muziekschool, theater en
buurthuizen; al deze voorzieningen zijn
van essentieel belang voor de kwaliteit
van leven in onze gemeente. Ze kosten
de gemeenschap veel geld.
Inwonersbelangen wil daarom strak
sturen op de taakstellingen van onze
culturele instellingen. Enerzijds gericht
op het behoud van deze voorzieningen
voor Woerden, anderzijds gericht op zo
veel mogelijk financiële en beleidsmatige
zelfstandigheid en zo weinig mogelijk
afhankelijkheid van de gemeente.
Bibliotheek
Een gemeente met, zoals Woerden, meerder kernen behoeft meerdere bibliotheken. Immers, daar liggen ons
cultuurbezit, onze geschiedenis en de kennis van onze samenleving, bereikbaar voor studie en ontwikkeling.
Daarom beschouwen wij de bibliotheek als een basisvoorziening.
Daar tegenover staat een andere rol van de bibliotheek: een goedkope voorziening voor inwoners die lezen als
hobby hebben. Een hobby die, zoals elke hobby, geld mag kosten. Het ontwikkelen van een plan waarmee de
bibliotheek als basisvoorziening een heldere en toekomstbestendige koers kan gaan, vinden wij belangrijk.
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Kunstbeleid
De afgelopen jaren is de kunst uit de openbare ruimte overgedragen aan het museum. Heel langzaam zien we
dat er meer aandacht voor komt. Inwonersbelangen wil dat er kunstbeleid komt.
Dat beleid dient aandacht te hebben voor:
• Kunst als onderdeel van onze samenleving.
• Hoe en de mate waarin de gemeente haar onderhoudsplicht t.a.v. het kunstbezit invult.
• Het budget dat de gemeente voor onderhoud beschikbaar stelt en de voorwaarden die zij daarbij stelt.
• De overweging welke consequenties kunstbezit heeft voor de gemeente.
• De gemeente als eigenaar en hoeder van kunst en cultuur.
• Taken en verwachtingen die de gemeente heeft t.a.v. het Stadsmuseum.
Het Klooster
Het Klooster herbergt zowel een theater als een opleidingsinstituut voor muziekonderwijs en andere culturele
vorming. Van belang blijft het dit onderscheid te maken.
Het theater dient zelfvoorzienend te zijn voor wat betreft programmering.
• Het gebruik van de theaterzaal dient (financieel) laagdrempelig toegankelijk te zijn voor het Woerdense
culturele leven.
• Het onderwijs dient laagdrempelig toegankelijk te zijn voor jeugd en jongeren, zeker als het om de
ondersteuning van het verenigingsleven gaat.
• Inwonersbelangen vindt wel dat de kosten van Het Klooster binnen de bestaande bandbreedte moeten
blijven.
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9. Leefomgeving, fysiek en sociaal
Duurzaamheid en milieu
Inwonersbelangen heeft structurele, niet aflatende aandacht voor duurzaamheid en milieubescherming;
integraal en op alle beleidsterreinen. Of het nu gaat om afvalinzameling en afvalverwerking, om verlichting, om
duurzaam bouwen, om warmte- en koudeopslag, om zonne-energie, om Natura 2000 of om megastallen.
De kanttekening hierbij is dat Inwonersbelangen niet doet aan symboolpolitiek. Een kosten/baten analyse is
altijd nodig. Verstandig is het te anticiperen op het nieuwe regeerbeleid. Lokaal is het zaak om inwoners en
ondernemers te helpen met vergunningen en informatie over wat vergunningsvrij mag. Ook is het van belang
actief beleid te voeren m.b.t de werving van bedrijven die op basis van natuurlijke bronnen duurzame stroom en
warmte voor elkaar weten te krijgen in Woerden.
En tot slot: Milieu begint bij jezelf. Iedereen ruimt zijn eigen rommel op en laat het niet liggen voor een ander.

Onderhoud: Integraal Beleid Openbare Ruimte (IBOR )
Wijkbezoeken, inwonersbijeenkomsten en de inbreng van wijkplatforms maken duidelijk dat het onderhoud van
de openbare ruimte nog steeds te wensen over laat. De oorzaken liggen hier enerzijds bij het hanteren van
verschillende systematieken en anderzijds bij de uitbesteding van het onderhoud aan aannemers en vervolgens
het weer veranderen van aannemers. En dan speelt ook nog onvoldoende aansturing en vooral controle door
de gemeente op het werk. Als we daarmee doorgaan, neemt niet alleen de onvrede hierover toe maar zorgen
we er ook voor dat we toewerken naar een situatie waarin we weer veel geld moeten gaan uittrekken voor
achterstallig en verkeerd onderhoud. Een verzorgde leefomgeving vraagt om beter onderhoud dan nu het geval
is. Om daarvoor te zorgen kiest Inwonersbelangen ervoor eigen vaste wijkteams in stad en kernen in te zetten.
Daarnaast zullen de ingezette aannemers beter aangestuurd en gecontroleerd moeten worden.
Slappe bodem buitengebied
De slappe veenbodem in grote delen van onze gemeente blijft een doorlopend aandachtspunt. Steeds weer zal
er een afweging gemaakt moeten worden waar de nood het hoogst is om de zakkende bodem aan te pakken.
Inwonersbelangen streeft er naar om daarvoor vanuit Den Haag en de EU extra gelden binnen te halen.
Crematorium
Behalve aan goed onderhouden begraafplaatsen bestaat er in onze regio ok al lang grote behoefte aan een
crematorium. Het is niet meer van deze tijd om, in een regio van ruim 80.000 inwoners, voor een crematie te
moeten uitwijken naar elders. Ook hier moet Woerden haar positie van “centrum van haar ommelanden” waar
maken. Dat kan op de Rijnhof maar dan moeten we er wel voor zorgen dat de bereikbaarheid ervan zo
geregeld wordt dat de gevolgen voor het verkeer van en naar de Rijnhof goed ondervangen worden en niet de
inwoners en ondernemers op de aanrijroutes ermee opgezadeld worden.
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Afvalbeheer, -inzameling en -verwerking
Afvalbeheer is een belangrijk punt binnen het onderwerp circulaire samenleving. Woerden heeft hiertoe stappen
gezet maar of die in de juiste richting gaan betwijfelen wij ernstig.
In principe zou het erom moeten gaan ervoor te zorgen dat afval niet in de openbare ruimte terecht komt. Daar
moet het beleid op afgestemd zijn.
Het laten betalen van € 10,- voor een vuilniszak die je naar het afvalbrengstation brengt, betekent dat de
gemeente inwoners straft in plaats van beloont en ze zo uitdaagt het vuil dan maar ergens in de openbare
ruimte te deponeren. Wij zien het teruggeven van geld, bij het op jaarbasis minder aanbieden van afval, als de
belangrijkste oorzaak van de toename van illegale vuilstort in de openbare ruimte. Het verwijderen ervan kost
meer dan wat € 10,- per vuilniszak oplevert.
Ook is het van belang serieus rekening te houden met de bereikbaarheid van vuilcontainers. Vooral voor
ouderen en gehandicapten mag de loopafstand niet te groot worden.
Alcohol en drugs
De specifieke problemen die dit met zich mee brengt
en de gevaren die op de loer liggen is een breed
maatschappelijk probleem, van alle leeftijden. Ook
hiervoor geldt: gerichte voorlichtings- en preventieprogramma’s. Maar ook aanpak van overlast die erdoor
ontstaat is van belang. Inwonersbelangen is er geen
voorstander van om mee te doen met een proef om de
wiet gecontroleerd en geproduceerd door de overheid
aan de deur te legaliseren. Je kiest ervoor om het vrij te
geven of anders de wet te hanteren en handhavend op
te treden.
Veteranenbeleid
Inwonersbelangen wil dat de grote groep veteranen in onze gemeente de erkenning krijgt die hen toekomt. De
band van de gemeente Woerden met Defensie is er niet alleen door de voormalige functie van het
Defensie-eiland, maar is er ook doordat circa 260 van onze inwoners als defensiepersoneel op verschillende
vredesmissies zijn uitgezonden. Daarnaast wonen er in Woerden ook veel nog actieve militairen.
Aan erkenning en begrip vanuit de Woerdense samenleving kan naar de mening van Inwonersbelangen op
velerlei wijze blijvende invulling worden gegeven. Ook door de gemeente. Dat de gemeente veteranen uitnodigt
is goed. Echter, dat de veteranen “erbij horen” lijkt niet altijd vanzelfsprekend.
Mogelijkheden tot verbetering zijn er:
• het actief blijven faciliteren van het veteranentreffen.
• in overleg treden met de organisaties van 4 en 5 mei voor een blijvende actieve rol voor veteranen.
• het bieden van informatie voor en over veteranen in Woerden (bijvoorbeeld op de gemeentelijke website).
Dierenwelzijnsbeleid
Door inzet en vasthoudendheid is er in de kern Harmelen een fatsoenlijke dierenopvang gekomen die in de
behoefte voorziet. Buiten dat kan, naar onze mening, een beschaafde samenleving niet zonder een fatsoenlijk
dierenwelzijnsbeleid. Mede door onze inzet is er, in samenwerking met diverse organisaties, een dierenwelzijnsbeleid vastgesteld. De komende jaren zal oplettendheid geboden zijn om te zorgen dat dit beleid ook
daadwerkelijk nageleefd wordt.
Inwonersbelangen zet al jaren in op een ordentelijk hondenbeleid en strijdt voor het afschaffen van de
hondenbelasting.
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10. Bereikbaarheid, wegen, mobiliteit en verkeersveiligheid
Verkeer
Als het om het gemotoriseerde verkeer gaat onderscheidt Inwonersbelangen 3 verkeersstromen:
(1) doorgaand verkeer, (2) bestemmingsverkeer en (3) plaatselijk verkeer.
Doorgaand verkeer
Onder doorgaand verkeer verstaan wij het verkeer dat om welke redenen dan ook Woerden wil of moet
passeren. Dit verkeer is aangewezen op de paar Rijnovergangen en spoorovergangen die Woerden rijk is en
op de enige in functie zijnde A 12 doorgang die Woerden heeft. Aan de oostzijde van Woerden is er een Rijn- en
spoorpassage die het doorgaande verkeer buiten de woonwijken houdt.
Aan de westzijde is dat niet zo. Daar heeft het doorgaand verkeer om de Rijn over te steken geen andere keus
dan de route Boerendijk of de route binnenstad en het Vinkje, of de stationstunnel om het spoor te passeren. In
dit licht is het een onontkoombare noodzaak dat er een brug over de Rijn komt tussen Rietveld en
Barwoutswaarder. Het ontlast het plaatselijke verkeersnet, het verhoogt het welbevinden van de inwoner en
maakt het leven in meerdere wijken dan alleen het Schilderskwartier veiliger en gezonder.

Bestemmingsverkeer
Wij zijn van mening dat Woerden zijn positie als centrum van zijn omgeving niet alleen moet verstevigen maar
zelfs moet herwinnen. De rijroutes waartoe het verkeer door het Woerdense verkeersbeleid gedwongen wordt
zijn onlogisch, niet doelmatig en veroorzaken ongewenste en niet bedoelde knelpunten en daarmee overlast.
Ook zijn zij onduidelijk en ongastvrij voor bezoekers. Qua bereikbaarheid en dus toegankelijkheid is de positie
van de binnenstad van Woerden t.o.v. die van Bodegraven en Mijdrecht slecht en daarmee onaantrekkelijk voor
bezoekers (bij ons moet men betalen om het centrum te bezoeken; in Bodegraven en Mijdrecht niet).
Veel inwoners van onze gemeente verdienen hun brood elders. Zij moeten in de ochtend- en avondspits vlot
de gemeente in of uit kunnen. Dat geldt ook voor hen die van elders voor hun werk naar Woerden komen en de
ondernemingen die van wegverkeer afhankelijk zijn. Onze gemeente kent relatief veel ondernemers op diverse
bedrijfsterreinen. Ook qua werkgelegenheid heeft Woerden een (boven)regionale functie. Vlotte verkeersdoorstroming tussen de woonwijken en de grote landelijke verkeersaders, en de bedrijfsterreinen en de landelijke
verkeersaders, zijn daarom in het belang van Woerden.
Dit behoeft continue aandacht en is nooit “klaar” in een gemeente van het formaat van Woerden.
Plaatselijk verkeer
Bestemmingsverkeer is geen sluipverkeer en mag ook niet als zodanig behandeld worden. Ook in de
plaatselijke verkeerssituatie is er sprake van bijzonder onlogische keuzes en vervolgens ondoelmatige
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maatregelen. Wij zijn van mening dat met name de situatie binnen en rond het centrum en de singels herzien
moet worden.
Het afsluiten van wegen betekent dat het verkeer zich naar elders verplaatst en op andere routes drukker wordt.
Inwonersbelangen kiest voor het benutten van alle daarvoor aangelegde wegen.
Wij realiseren ons dat andere partijen onze inzichten niet delen.
De fietser en scooter in het verkeer
Fietsers hebben in de loop der jaren een bijzonder status gekregen met veel privileges t.o.v. gemotoriseerde
verkeersdeelnemers. Dat ontslaat de fietser niet van de verantwoording die elke verkeersdeelnemer heeft:
“Houd je aan de regels, houd rekening met andere weggebruikers; zelfs met auto’s”.
Handhaven is ook hier een wezenlijk instrument tot verbetering. Niet alleen de automobilist middels camera
controles en parkeercontroles op zijn huid zitten. Ook voor fietsers en scooters/bromfietsen die zich niet aan de
regels houden, moet er in onze gemeente een hoge pakkans zijn.
Bereikbaarheid: Fiets– Openbaar Vervoer - Auto
Stad en kernen moeten goed bereikbaar zijn voor de Inwoners. Zowel per auto als per fiets als middels goed
georganiseerd openbaar vervoer. Auto’s en wegenstructuur staan altijd volop in de belangstelling.
Belangenorganisaties voor fietsers en OV-reizigers komen traditioneel te weinig in beeld. Terwijl juist die
organisaties ons veel kunnen leren over goede bereikbaarheid, de inrichting van onze openbare ruimte en de
specifieke aan-dachtspunten voor deze vormen van mobiliteit. Inwonersbelangen wil daarom een periodiek
overleg introduceren tussen de gemeente en deze organisaties.
Fiets en voetgangers
Er is nog veel te verbeteren aan de fietspaden en de bekende knelpunten in het fietspadenplan. Ook dienen de
voetgangers niet vergeten te worden met name als het gaat om de voetpaden die veel gebruikt worden door
senioren en mensen met een beperking. Wij zijn van mening dat dit in principe uit het reguliere
onderhoudsbudget gefinancierd moet worden. Zo nodig zal de begroting daarop aangepast moeten worden.
Ontsluiting Barwoutswaarder en ontlasting Schilderskwartier
De inwoners van het Schilderskwartier hebben recht op actie vanuit de gemeente. Al veel te lang vormt de
verkeersdruk en het fijnstof een regelrechte aanslag op hun gezondheid en veiligheid. Het, door de oude
coalitiepartijen, bemoeilijken van de mogelijkheden om tot een westelijke randweg te komen is schandelijk,
maar het vervolgens aan hun lot overlaten van deze bewoners is zo mogelijk nog erger. Wij zijn en blijven voor
een goede ontsluiting van Barwoutswaarder met een gereguleerde verkeersafwikkeling van en naar Rietveld
via een brug over de Rijn. Totdat de ontsluiting gerealiseerd is, wil Inwonersbelangen met de bewoners van
het Schilderskwartier en het Bomen-en Bloemenkwartier in gesprek en op basis daarvan al dan niet tijdelijke
maatregelen treffen om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te waarborgen. Ook zouden wij
graag willen dat de opgeknapte Zandwijksingel opengesteld wordt voor tweerichtingsverkeer.
Bravo en de Parallelbanenstructuur van de A12
De noodzaak voor parallelbanen langs de A12 wordt alleen maar groter. We mogen onder geen beding de
Steinhagenseweg verder belasten. Verkeer moet zo vlot en direct als mogelijk naar de hoofdwegen geleid
worden. Niet alleen het onverkort uitvoeren van het gehele Bravo project, maar ook die parallelbanenstructuur
blijft hoog op onze politieke agenda staan. Volledige realisering daarvan kan alleen op de lange termijn, maar
we blijven ons inzetten om in de komende periode zoveel mogelijk knopen door te hakken. Het doortrekken van
de parallelweg vanuit de rotonde van Harmelen richting Nieuwerbrug dient gerealiseerd te worden.
Verkeersvisie
Gelukkig is er na veel tumult nu eindelijk een breed gedragen verkeersvisie verschenen. Inwonersbelangen ziet
er veel van haar standpunten en inbreng in terug.
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11. Handhaving van openbare orde en veiligheid
Wijkagent en Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (Boa’s)
De wijkagenten verdwenen steeds meer uit het straatbeeld. De reorganisaties
binnen de nationale politie hebben hen tot buurtregisseur gemaakt. Zij moeten
“partijen aan elkaar koppelen”.
Wij willen wijkagenten die door hun wijken lopen, hun wijk kennen,
surveillerend aanwezig zijn en zo nodig optreden. Wijkagenten die aanspreekbaar zijn en de openbare orde handhaven. Zolang onze “wijkagenten” nieuwe
stijl dat niet doen en de gemeenteraad hier niets over te zeggen heeft, willen wij
dat deze taken toch worden gedaan en wel door wijk Boa’s
(Boa’s: buitengewone opsporingsambtenaren).

12. Medische zorg
Medische zorg in Woerden
Welke regie kan de gemeente nemen op het gebied van welzijn? Op aspecten als huisartsenzorg en apotheken
heeft de de gemeente nauwelijks tot geen regie. Zelfs het ziekenhuis, voortgekomen uit de Woerdense
gemeenschap is uit handen van de gemeente geglipt. Inwoners uit Woerden en ommelanden moeten voor
steeds meer medische voorzieningen naar Utrecht of verder. Daar moet paal en perk aan gesteld worden.
Daarom zet Inwonersbelangen zich in voor de 24 uurs huisartsenzorg in Woerden. Naar het zich voorlopig laat
aanzien met succes. Maar, we zijn er nog niet. We hebben nog een weg te gaan en zullen die weg gaan.
Inwonersbelangen vindt dat de gemeente bij wat ons overkomen is onvoldoende pro-actief is geweest. Zij zal
alerter moeten zijn op wat de invloeden van grote partijen in “de zorg” zijn en op wat zij bekokstoven. Dat is wat
de gemeente doen kan en ook doen moet.
Het Zuwe Hofpoort ziekenhuis
De landelijk ingezette veranderingen in de zorg, die vergaande specialisaties van ziekenhuizen voorstaan,
baren ons zorgen. Een goed geoutilleerd ziekenhuis met alle basisspecialismen is ons inziens voor Woerden
nog steeds onontbeerlijk. Daarnaast was het Zuwe Hofpoort ziekenhuis ook nog eens de grootste werkgever in
de gemeente en genereerde het veel aan het ziekenhuis gekoppelde nevenactiviteiten en dus
werkgelegenheid.
Zolang het terrein en de gebouwen er nog zijn is er hoop op terugkeer van medische activiteiten.
Inwonersbelangen wil er alert op blijven dat de bestemming niet verloren gaat en gronden en gebouwen niet
door het Antonius verkwanseld worden. Immers, er zit veel Woerdens gemeenschapsgeld in terrein, opstallen
en inrichting.
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13. Meedoen en de rollen van de inwoners
Betrokken inwoners en een betrokken samenleving
Over veel zaken weten de buurtbewoners beter wat er leeft en speelt in de buurt dan de gemeente. Stoeptegels
die losliggen, bomen die er slecht aan toe zijn en wensen voor een speeltuintje zijn enkele voorbeelden. Het
wordt beter en goedkoper als de inwoners over de zaken, die spelen in hun buurt of wijk, in grote mate eigen
regie krijgen. Dit vraagt om een gemeente die stimuleert, faciliteert en ondersteunt en het lef heeft een deel
van de regie los te laten. Om een gemeente die geld, bemoeienis, verantwoordelijkheid en zeggenschap aan
dorpen en wijken geeft.
Mantelzorgers en Vrijwilligers
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar geworden. Zij zijn de grote kracht van onze moderne samenleving.
En, ze worden nog belangrijker door de WMO-veranderingen die maken dat veel taken (zonder of met minder
bijbehorend geld) van het Rijk naar de Gemeenten worden
overgeheveld. Alleen een gezond en sterk vrijwilligers
beleid kan deze ontwikkelingen het hoofd bieden. De grote
waardering die wij hebben voor mantelzorgers en vrijwilligers is dan ook niet genoeg. Inwonersbelangen wil hen
voortdurend ondersteunen en vooral ook faciliteren. Een
continue ontwikkelingsproces voor goede ondersteuning en
begeleiding behoort, naast het beschikbaar stellen van de
benodigde middelen, tot de prioriteiten bij het opstellen van
de gemeentelijke begrotingen.
Meedoen in eigen Wijk of Dorp
Inwoners hebben grote belangstelling voor wat er in hun
directe omgeving gebeurt; voor wat er leeft in hun eigen straat of wijk. Woerden kent dan ook diverse soorten
participatie van inwoners (buurtverenigingen, wijkverenigingen, wijkplatforms, dorpsplatforms, belangenverenigingen voor huurders, bewonerscommissies).
Niet zelden hebben zij bij het uitvoeren van hun taken andere instanties zoals gemeente, wijkagent, brandweer,
of woningcorporatie nodig ter advisering, ondersteuning en/of facilitering.
Inwonersbelangen wil de grote kracht van de vele betrokken inwoners bundelen en zo de zeggenschap over
hun eigen leefomgeving versterken. De gemeente moet hiertoe de diverse belangenbehartigers bij elkaar
brengen en vervolgens de discussie starten over de vorming van krachtige, goed gefaciliteerde wijkteams met
zoveel mogelijk eigen taken en bevoegdheden. Los hiervan is er bij Inwonersbelangen zorg over, of in de
huidige bestuursstijl, de dorps- en wijkplatforms wel voldoende serieus worden genomen.
Organisatie van de wijken, kernen en dorpen
Betrokken wijken, kernen en dorpen is een van de doelstellingen van Inwonersbelangen voor vitale, veilige en
opgeruimde wijken/kernen/dorpen. Gemeentelijke taken zijn de afgelopen jaren geconcentreerd in het
gemeentehuis van Woerden. De afstand tussen de gemeenschappen die veel zelf willen en kunnen doen en
de politieke/ambtelijke organisatie is groot geworden. Hoe kunnen we de gemeente organiseren zodanig dat
de wijken/kernen zelf in staat zijn om veel te regelen in de eigen wijk en kern? We hebben de komende jaren te
zorgen dat de participatie in de wijken/kernen optimaal wordt. Blijken zal of de proef met zogenaamde
gebiedsregisseurs verder uitgewerkt kan worden over alle wijken en dorpen in de gemeente.
Expertise van Inwoners benutten
Inwoners zijn over het algemeen graag bereid om de enorme hoeveelheid kennis en expertise, waarover ze
beschikken, ter beschikking te stellen. Dat komt immers ten goede aan hun eigen gemeenschap. De gemeente
moet, veel meer dan nu het geval is, de kansen die hier liggen benutten. Vroegtijdig en op alle beleidsterreinen.
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14. Bestuur en landelijke ontwikkelingen
Bestuursstijl
Inwonersbelangen wil een open bestuursstijl. Betrokken, transparant, inwonergericht en rechtvaardig. Niet vóór,
maar samen mét de inwoners zorgen dat het goed toeven is in onze gemeente. Een faciliterende overheid die
kansen schept en erkent dat de inwoners, voor alles, haar opdrachtgevers zijn. Daarom beperkt zij de regelgeving tot het strikt noodzakelijke. Maar, in het licht van de steeds verdergaande individualisering, waarborgt zij
wel, door middel van diezelfde regelgeving, de bescherming van zwakkeren in onze samenleving.
Slanke Overheid: Slank College
Als onderdeel van de coalitieonderhandelingen zullen wij streven naar de vorming van een college met zoveel
wethouders als nodig zijn om efficiënt en slagvaardig te kunnen besturen, maar wel met zo min mogelijk FTE’s.
Fulltime of parttime wethouderschap zijn daarom voor ons beide mogelijk maar de keuze daarvoor is
ondergeschikt aan het belang dat wij hechten aan efficiëntie en slagvaardigheid. Ook zal bij voorkeur gekozen
worden voor wethouders die in de gemeente wonen of onze gemeente, bijvoorbeeld doordat ze er werken, al
goed kennen.
Gemeentehuis
De verbouwing heeft, zoals wij al verwachtten,
de nodige voeten in de aarde. Nog voor de start
worden we al geconfronteerd met overschrijdingen. Inwonersbelangen vindt dat dit
zoveel als mogelijk opgelost moet worden
binnen het totaal beschikbare budget. Als er
zaken duurder worden dan maar andere dingen
goedkoper, bijvoorbeeld een kleinere raadszaal
zonder hypermoderne video apparatuur die
alweer verouderd is zo gauw het gebouw open
gaat.
Senioren
De steeds groter wordende groep senioren in
onze samenleving dwingt ons om op alle
beleidsterreinen rekening te houden met hun specifieke behoeften; vooral als het gaat om wonen. Daarnaast
willen wij alle kansen die zich voordoen benutten om de schat aan kennis en levenservaring van deze zilveren
inwoners in te zetten voor onze gemeente. Senioren zijn geleidelijk aan de kurk geworden waarop onze
samenleving drijft. Simpelweg omdat de jongere generaties te druk zijn.
Gemeente op lokatie
Inwonersbelangen is een partij voor ALLE inwoners. Daarom wil zij, naast uitstekende digitale service, ook voor
mensen die daar geen gebruik van kunnen of willen maken, een mobiele servicebalie of inlooppunten die aan
inwoners in alle kernen laagdrempelig diensten leveren.
Wij stellen voor om van 2 naar 5 wijkcentra/dorpshuizen te gaan. Hier kunnen ook de gemeente en de politie
een ochtend een middag en een avond in de week zitting houden. Je kunt er bijvoorbeeld terecht voor
informatie, meldingen of klachten of simpelweg omdat je iemand van de gemeente over iets wilt spreken.
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15. Aanvaardbare gemeentelijke lasten
Lokale belastingen en heffingen
Belastingen en lokale heffingen moeten op een acceptabel niveau gehouden worden. Daar heeft
Inwonersbelangen zich altijd sterk voor gemaakt en die gedragslijn handhaven wij.
We kiezen daarbij voor de volgende uitgangspunten:
• Geen geld naar luxe prestigeprojecten
• Gedifferentieerd grondbeleid ten behoeve van (sociale) woningbouw
• Handhaving van de openbare orde is belangrijk omdat het essentieel is voor de
leefbaarheid en veiligheid
• Voldoende financiële middelen voor het bevorderen en in stand houden van werkgelegenheid.
• Gunstig ondernemersklimaat
• Voldoende geld in de begroting voor een goed en verantwoord onderhoudsniveau
van deopenbare ruimte
• Voldoende geld in de begroting voor de bescherming en ondersteuning van
zwakkeren in onze gemeente
• Voldoende geld in de begroting voor ondersteuning en facilitering van echte inwonersparticipatie en het
verenigingsleven

Prioriteit geven aan dat wat nodig is voor de basiskwaliteit van onze samenleving
Inwonersbelangen wil zorg dragen voor een financieel gezonde gemeente met evenwichtige begrotingen die
recht doen aan deze uitgangspunten. De totale lastendruk voor inwoners en ondernemers zullen wij daarbij
scherp monitoren. Herschikking van middelen en het maken van keuzes zijn daarbij voor ons leidend. Maar, als
het onvermijdelijk blijkt te zijn, lopen wij niet weg voor onze verantwoordelijkheid en zijn wij bereid om via
belastingen en/of heffingen de begrotingen sluitend te maken. Het spreekt vanzelf dat dan onomstotelijk vast
moet staan en aan de inwoners moet worden verantwoord, dat en waarom de extra middelen nodig zijn. Ook
zullen wij niet schuwen om zo nodig onze inwoners daarover te raadplegen. Het eerder genoemde acceptabele
niveau van lastendruk wordt daarbij door ons niet uit het oog verloren.
Europese subsidie, landelijke en provinciale bijdragen
Voor Europese gemeenten zijn er allerlei bijdragen mogelijk vanuit Brussel. Met name als het gaat om
onderwerpen als kennis en innovatie. Ook zijn er Europese, landelijke en provinciale bijdragen mogelijk voor
zaken als wegen, het terugdringen van milieuvervuilingen en scholing. Voor onze gemeente nog redelijk
onontgonnen terrein.
Een bijkomend effect is dat het toezicht vanuit Brussel op Europees gesteunde projecten streng is. Zonder
zware bureaucratie worden er eenvoudige en duidelijke verantwoordingsrapportages verwacht. Een werkwijze
waarmee de gemeente Woerden en haar bestuur hun voordeel kunnen doen.
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16. Financiële paragraaf
Onze kernpunten hebben wij vertaald naar een financieel meerjarenperspectief. Er zijn punten die om extra
middelen vragen en er zijn punten die besparingen opleveren.
A.

B.

C.

De volgende punten vragen om extra middelen
1. Aanpakken verkeer met onder andere de westelijke randweg, extra
brug over de Rijn, oostelijke randweg, parallelweg langs de snelweg,
meer fietspaden, meer veiligheid, etc.
2. Drie extra buurthuizen
3. Adequaat handhaven op de openbare orde door te groeien
naar 10 wijk-Boa’s (6 extra t.o.v. huidige)
De volgende punten leveren besparingen op
4. De Boerendijk niet afwaarderen
5. Stoppen met projecten die in hoofdzaak bestaan uit inhuur externen
(bijvoorbeeld inclusie, duurzaamheid, organisatieontwikkeling)
6. Meer expertise en vaardigheden opnemen in de vaste
bezetting en minder inhuur van circa 35 personen per jaar*
* gemiddelde loonsom van €75.000,- voor een ambtelijke
aanstelling. De prijs van inhuur is gemiddeld 35% hoger.
Eerst investeren en daarna besparing
7. Intensief aan de slag om 200 van 600 bijstandsgerechtigden aan het
werk te krijgen. Gemiddeld vergt dit € 10.000,- per bijstandsgerechtigde. Daarna levert dit een jaarlijkse besparing op van
€13.000,- (geen uitkering, geen toezichts- en begeleidingskosten
meer) per bijstandsgerechtigde op. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt
en de middelste met 150 bijstandsgerechtigden aan het werk is
verwerkt in de financiële doorrekening.

D.

Budgetneutrale punten
Een aantal punten zijn budgetneutraal omdat ze niet uit de
gemeentelijke begroting komen. Of doordat de kosten direct
doorberekend worden aan de gebruikers.
8. Huisartsenzorg 24 uur, 7 dagen per week wordt door de zorgverzekeraars betaald
9. Rente op de aangeschafte grond voor huurwoningen wordt jaarlijks
doorberekend aan de huurders
10. De openbare ruimte netjes en op orde houden door te gaan werken
vanuit wijkteams met een andere inzet van dezelfde middelen

E.

Structurele extra middelen
11. In het programma worden diverse voorstellen gedaan waarvoor middelen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan computervaardigheden op
basisscholen of ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers.
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€ 25,00 mln eenmalig
€ 0,60 mln per jaar
€ 0,50 mln per jaar

€ 2,50 mln eenmalig
€ 1,00 mln per jaar
€ 0,90 mln per jaar

€2,00 mln eenmalig
€3,96 mln besparing

€0,35 mln per jaar

Doorrekening, financieel is het verkiezingsprogramma solide
De extra benodigde middelen en de besparingen zijn verwerkt in een jaarlijkse exploitatie. Deze ziet er dan als
volgt uit:
Investeringen
Punten die vragen om exta middelen
1. Aanpakken verkeer
2. Drie extra buurthuizen
3. Handhaven openbare orde
8. Bijstandsgerechtigden aan het werk
11. Structurele extra middelen
Totaal
Punten die besparingen opleveren
4. Boerendijk niet afwaarderen
5. Stoppen met externe projectleiders
6. Meer eigen expertise en vaardigheden organisatie
7. Minder mensen in de bijstand
Totaal

Exploitatie
2021
-1. 356. 250
-600. 000
-500. 000
-400. 000
-350. 000
-3. 206. 250

137. 500
1. 000. 000
900. 000
-300. 000
1. 737. 500

134. 000
1. 000. 000
900. 000
90. 000
2. 124. 000

-12. 500

-1. 301. 000

-25. 000. 000

-2. 000. 000
-27. 000. 000

2. 500. 000

2. 500. 000

Verschil
Voordeel ten gunste van algemene reserve 2019-2023

-100. 000
-500. 000
-800. 000
-350. 000
-1. 750. 000

2020
-1. 375. 000
-400. 000
-500. 000
-800. 000
-350. 000
-3. 425. 000

2019

179.700

Per saldo is het een kostendekkende exploitatie voor de komende raadsperiode.
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2022
-1. 337. 500
-600. 000
-500. 000

2023
-1. 318. 750
-600. 000
-500. 000

-350. 000
-2. 787. 500

-350. 000
-2. 768. 750

131. 000
1. 000. 000
900. 000
870. 000
2. 901. 000

127. 443
1. 000. 000
900. 000
1. 650. 000
3. 677. 443

127. 257
1. 000. 000
900. 000
1. 650. 000
3. 677. 257

-305. 250

889. 943

908. 507

17. Onze kandidaten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Hendrie van Assem (Woerden)
Jan-Hubert van Rensen (Harmelen)
Theo Peters (Woerden)
Egbert Egberts (Woerden)
Lia Arentshorst - van Rootzelaar (Woerden)
Monique Teegelbeckers (Woerden)
Jan van Leeuwen (Harmelen)
Christa van der Horst (Harmelen)
Jacques Sistermans (Harmelen)
Toos Bakker (Harmelen)
Jeanet de Mari (Harmelen)
Maurits Coltof (Woerden)
Wim de Kruif (Harmelen)
Jan Peters (Woerden)
Johan Griffioen (Harmelen)
Marcel Koopmans (Woerden)
Frans van Helden (Harmelen)
Tony van der Wal (Harmelen)
Lydia Vink van Drunen (Woerden)
Corry Pels (Woerden)
Hugo Buist (Harmelen)
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Wij stappen in een coalitie die:
4
4

4
4
4

4

4

Het belangrijk vindt dat we ook buiten kantoortijd terecht kunnen bij een huisarts
en een apotheek en vindt dat SEH en ziekenhuis weer terug moeten komen.
Huur- èn koopwoningen gaat bouwen voor de woningzoekenden in onze gemeente. 
• Voor jongeren die het niet lukt een betaalbare woning te vinden.
• Voor ouderen die willen verhuizen maar geen woning vinden.
Aan de slag gaat met de verkeersproblemen, te beginnen met de randwegen, en
de problemen op en rond de Steinhagenseweg.
Beter gaat toezien op de openbare orde; zolang de politie dat niet kan of wil zal
dat middels eigen (wijk)boa’s moeten.
Samen met de inwoners en hun organisaties (verenigingen, kerken, belangenorganisaties) de zorgzame samenleving bevordert en meer over heeft voor het
verenigingsleven.
Zich meer bekommert om de staat van onderhoud van de openbare ruimte;
gerooide bomen en struiken gaat vervangen en gaat zorgen dat de afwatering op
orde komt.
Stopt met zo veel geld uit te trekken voor externen.

Gemeenteraadsverkiezingen
21 maart 2018

