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1. Oproep om samen te bouwen aan Woerden
Voor U ligt het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsperiode 2022-2026 van Inwonersbelangen. Samen 
staan we voor nieuwe uitdagingen en wij doen een oproep aan iedereen die wil dat Inwonersbelangen sterker uit 
de verkiezingen komt, om vooral op Inwonersbelangen te gaan stemmen op 16 maart.

Zorg dichtbij: Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) en de Huisartsenpost (HAP) weer terug. 
Betaalbare huur- en koopwoningen bouwen voor de vele woningzoekenden uit de gemeente Woerden. 
Wachtlijsten naar maximaal 4 jaar. Wij willen extra inspanningen verrichten 
om onze jongeren in Woerden te behouden. Voor ouderen die willen, passende 
woonruimte realiseren zoals het Oudenhuis, Thuishuis of voorzieningen zoals 
’t Oude Landt’.
Openbare orde en veiligheid in de wijken handhaven. Hardrijders aanpakken.
Geen hoge windmolens (270 meter) in de gemeente Woerden. Er zijn goede 
alternatieven, zoals isoleren van woningen en zonnepanelen op alle daken. Al 
20 jaar hebben we met succes voorkomen dat er hoge windmolens komen  bij 
woonwijken. En we blijven ons hiervoor inzetten. 
Duurzaamheid gaat een grote rol spelen en dat kan alleen slagen als 
het realistisch, haalbaar en betaalbaar is en het samen met de inwoners 
gerealiseerd wordt.
Inwonersbelangen wil aan de slag gaan met de verkeersproblemen, zoals een 
betaalbare brug over de Rijn en de randwegen in het westen en in het oosten van Woerden.    
Samen met de inwoners en hun organisaties (verenigingen, kerken, belangenorganisaties) de zorgzame 
samenleving bevorderen waarbij de gemeente het verenigingsleven blijft ondersteunen.
Inwonersbelangen staat voor beter onderhoud van de openbare ruimte; het behouden van bomen en 
groen om zo zorgen dat er een beter klimaatadaptatie komt en hittestress wordt voorkomen.
De komende jaren willen wij dat minder externe medewerkers en bureaus worden ingehuurd. 
€8,- miljoen per jaar is teveel.
Wij luisteren naar onze inwoners en nemen ze serieus bij participatie.
Leefbaarheid in de wijken vergroten. Behoud van bomen en groen en in iedere wijk een wijkcentrum.
De geluidshinder van de A12 willen we terugdringen. En ook van de wegen binnen de gemeente.
De hondenbelasting willen we afschaffen.

De komende jaren zullen, voor wat Inwonersbelangen betreft, in het teken staan van een stabiel gemeentebestuur, 
dat samen met alle inwoners, bedrijven en instellingen optrekt voor een transparant en constructief Woerden en 
zo 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.

Dank daarvoor, want wij doen het samen met u.

      

Frans van Helden    Hendrie van Assem
Voorzitter Inwonersbelangen   Lijsttrekker Inwonersbelangen
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www.inwonersbelangen.nl  
facebook.com/inwonersbelangen

twitter.com/lokaal_Woerden

Inwonersbelangen 25 jaar (opgericht 1993)



2. Lokale betrokkenheid
Inwonersbelangen de Lokale Partij voor Woerden, Zegveld, Kamerik en Harmelen
Inwonersbelangen is de lokale partij die lang zijn sporen heeft in de Woerdense politiek. Uitgangspunt in het 
dagelijkse politieke werk is volksvertegenwoordiger te zijn.Het contact met de inwoners staat voorop. De betrok-
kenheid en de inbreng 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 zonder 
politieke spelletjes.

Inwonersbelangen heeft maar één prioriteit: het belang van de Woerdense samenleving, niet gebonden aan 
provinciale of landelijke politieke partijbelangen.
‘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/of steunen.

  Wat is goed voor de gemeente en wat is goed voor de Inwoners? 
  Geen ideologieën, geen dogma’s, geen vlaggenvertoon,
  geen werkterrein van landelijk georiënteerde partijen of lobbyisten
  met baantjesjagers. Geen ingehuurde bureaus en ambtenaren die
  wonen en leven in hun gemeente. Wethouders komen uit de gemeente.

Het zijn onze inwoners die samen met de gemeente bepalen waar en hoeveel er gebouwd wordt, dat duurzaamheid 
realistisch haalbaar en betaalbaar ingevoerd wordt en dat de volksgezondheid voorop staat en nooit in gevaar 
gebracht mag worden.Boren naar olie/gas geen draagvlak heeft, bomen en een groene leefomgeving in de 
openbare ruimte steeds belangrijker worden.

Lokaal bewust, bewust lokaal
Inwonersbelangen is er voor alle inwoners van onze 
gemeente. Daarbij maakt het voor ons niet uit of je 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 iedereen recht heeft op een 
goed/gezond en gelukkig leven in onze gemeente.

Inwonersbelangen vindt ook dat de gemeentelijke 
overheid en de politiek dit niet alleen kunnen. Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat we ons goed voelen. Wij 
zullen alle inwoners blijven aanspreken mee te doen en 
waar nodig vragen om actief een steentje bij te dragen.

Samen leven: met een faciliterende gemeente.
Samen leven: een rol en aandeel hebben in het reilen en zeilen van onze samenleving.
Samen leven: jong en oud, allochtoon of autochtoon werkend of niet werkend.
Samen leven: in een inclusieve samenleving waar niemand tussen wal en schip terecht komt.
Samen leven: alert blijven omdat Woerden een prachtige gemeente is en waard is om in te leven.

- 5 -



Versterken lokale democratie van Woerden, meer lokale journalisten
De lokale journalistiek staat zwaar onder druk. We zien hiervan de negatieve effecten in de gemeente Woerden. 
Waar de gemeente over veel communicatiemedewerkers en woordvoerders beschikt is het aantal journalisten de 
afgelopen 10 jaar fors afgenomen. 

Zo zien wij bijvoorbeeld persberichten van de afdeling communicatie voorbijkomen die klakkeloos overgenomen 
worden in de media. Genoeg tijd om na te gaan of het persbericht juist is heeft de lokale media niet altijd. Voorbeeld is 
het persbericht van de gemeente die inkopt: “Strakke financiële koers werpt vruchten af”. Zo worden persberichten 
klakkeloos overgenomen waarin de gemeente Woerden aangeeft dat het wel goed zit met de financiële situatie, 
of dat het de goede kant opgaat. Dit is geenszins het geval. Een manier om de financiële gezondheid te bepalen is 
de schuldquote. In vier jaar tijd is deze van onder de 100% naar 150% gegaan. De komende jaren stijgt deze zelfs 
tot boven 150%. Een schuldquote van hoger dan 130% is zeer zorgwekkend. Inwonersbelangen hecht waarde 
aan gewoon goede lokale journalistiek. We willen minder communicatiemedewerkers en zo geld vrij maken voor 
echte onafhankelijke journalistiek.
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3. Wat heeft Inwonersbelangen voor u gedaan?
Inwonersbelangen is een politieke partij die met de voeten midden in de samenleving staat. Het gaat 
Inwonersbelangen niet om het vergroten van macht, maar om het verkleinen van de  onmacht van onze inwoners. 
De inbreng van de inwoners uit de stad, de kernen, wijken en dorpen is het allergrootste goed om als input te 
gebruiken om plannen te beoordelen en/of bij te sturen.

In deze periode 2018-2022 hebben wij alles opgeschreven om inzichtelijk te maken waar al onze tijd en energie 
ingestopt is en voor welke onderwerpen wij ons ingezet hebben. Met dit jaarverslag willen wij aan onze inwoners 
(kiezers) van de gemeente Woerden op beknopte wijze verantwoorden wat wij de afgelopen jaren als fractie 
hebben gedaan.

De fractie Inwonersbelangen bestaat deze raadsperiode uit één raadslid en drie  fractieassistenten.

Waar zijn we mee bezig geweest? Waarop hebben wij moties en/of amendementen ingediend? Hebben wij 
successen behaald? Gelet op bovenstaande onderwerpen vindt u een beschrijving/overzicht van de moties en 
de amendementen waar wij (mede) aan hebben  gewerkt.

Dit jaarverslag biedt een mooie reflectie op onze werkzaamheden, in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin, 
de fractie als volksvertegenwoordiger in kaderstellende en controlerende  rol, maar ook als ombudsman het 
luisterend oor van de inwoners.

Samenvatting
Hieronder zijn de belangrijkste onderwerpen waar we ons (mede) voor hebben ingezet.  

1. Blijvende inzet om “zorg dichtbij” in Woerden te behouden. Denk aan de Covid-19 testlocatie, het Covid-19 
vaccinatiecentrum en het borstonderzoek in Woerden. Maar ook om de Huisartsenpost en Spoedeisende 
Hulp weer terug te krijgen in Woerden.

2. Betaalbare woningen voor starters en senioren die een appartement zoeken. Een motie (voorstel) van 
ons hiervoor is in december 2021 aangenomen.

3. Al 20 jaar met succes voorkomen dat er windmolens van 250 meter hoogte komen bij woonwijken.
4. Behoud van de kastanjebomen op het Exercitieveld.
5. Samen met de ondernemers en winkelend publiek er voor gezorgd dat de winkels open kunnen op zondag.
6. Blijven inzetten voor een betaalbare brug over de Rijn en voor de westelijke en oostelijke randweg.
7. Inzet van Boa’s om de oren en ogen te behouden in de wijken, zolang de Nationale Politie de wijkagenten 

op andere zaken inzet.
8. Renovatie in plaats van een nieuw gemeentehuis (nieuwbouw zou veel duurder en risicovoller zijn).
9. Geluidshinder van de A12 terugdringen. En de leefbaarheid bij bijvoorbeeld de Hollandbaan,  

Hoge-Rijndijk en Rembrandtlaan vergroten.
10. Het voorkomen van het kappen van bomen en meer groen in de wijken en dorpen.
11. Zorg voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire in Woerden.
12. Afschaffen van de hondenbelasting.

Het uitgebreide jaarverslag is te vinden op www.inwonersbelangen.nl.
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4. 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. Wij richten ons met open ogen en oren 
op wat er in onze samenleving gebeurt.

Wij schuwen niet om, waar nodig, actiemiddelen in te zetten. Wij zijn uniek en niet gebonden aan een ideologie 
zoals landelijke partijen of plaatselijke afdelingen van landelijke 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 de start van Inwonersbelangen is belangenbehartiging altijd de rode draad geweest. Maar via deelname 
aan de lokale politiek geeft de partij daar verdere 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 voordoen, uitvoering geven aan de wensen en behoeften van de 
inwoners. Inwoners moeten politici op hun gedrag en inzet kunnen afrekenen, dus zij moeten duidelijk maken 
waar zij voor staan. 

  De paraplu boven onze kernwaarden:

  Eerlijkheid
  Openheid
  Duidelijkheid
  Verantwoordelijkheid

Eerlijkheid
Dit zou een natuurlijke houding moeten zijn om inwoners recht in de ogen te kunnen blijven kijken en te kunnen 
uitleggen waarom dingen wel of niet gebeuren.

Openheid
Over alle zaken moet alle mogelijke openheid worden betracht en een transparante informatievoorziening worden 
gegeven. Besloten vergaderingen zijn in hoge uitzondering mogelijk (voornamelijk in geval het personen of 
financiën betreft).

Duidelijkheid
Het gemeentelijk beleid moet logisch, helder, inzichtelijk en verdedigbaar zijn. De inwoners moeten duidelijkheid 
kunnen krijgen over wat de gemeente uit gaat voeren en hoe dit past in de taakopvatting, ook in de huidige digitale 
wereld.

Verantwoordelijkheid
Het gemeentebestuur neemt haar verantwoording ten opzichte van zichzelf en haar ambtelijke organisatie 
serieus. Ernstig verzuim, zoals financiële blunders, of als aantoonbaar niet integer is gehandeld, leidt direct tot 
persoonlijke consequenties.

In ons bestuurlijk model gaat het hierom:
• De inwoners samen vormen de samenleving
• De gemeente bestuurt de samenleving
• De gemeenteraad bestuurt en controleert namens de samenleving de overheid, vanuit die toetsing opereert 

Inwonersbelangen.
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5. Woerden wil een inclusieve samenleving zijn waarin iedereen 
     meetelt en volwaardig kan meedoen
Woerden heeft, net zoals alle gemeenten in Nederland, de decentralisaties in het sociaal domein doorgevoerd. 
Het gaat om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdzorg en om de Participatiewet. Deze 
invoeringen gingen gepaard met enorme bezuinigingen die tot nu zorgen dat er grote tekorten zijn. Als deze niet 
door het Rijk gecompenseerd worden zal dat een grote invloed hebben op de begroting van de gemeente.

• De Jeugdzorg staat nog steeds onder druk enerzijds omdat er meer jongeren gebruik  van maken en 
anderzijds omdat door de toename, het Rijk nalaat om de reële kosten te vergoeden.

• Het werkbedrijf Ferm Werk is constant bezig met veranderingen zodat het bedrijf zich aan kan passen aan 
de gewijzigde wetgeving en omstandigheden.

• De wijkteams opereren nog steeds op dezelfde manier als vóór de grote   decentralisatieoperatie.

Wijkcentra/Dorpshuizen
Een van de doelstellingen van de decentralisatie was het bevorderen van participatie: meer basiszorg overlaten 
aan de 1e lijn (huisartsen) en de 2e lijn (gezin, buren, vrienden). Daarvoor zijn goed uitgeruste wijkcentra en/of 
dorpshuizen nodig. In de gemeente hebben we er nu vijf: De Plint in Woerden, het dorpshuis van Harmelen, de 
Milandhof in Zegveld, en de  Schulenburch in Kamerik en het wijkcentrum Sinar Maluku in Molenvliet. Het zijn 
alle vijf 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 bijvoorbeeld aan de steeds verdergaande 
digitalisering van onze samenleving). Inwonersbelangen kiest voor het realiseren van een wijkcentrum in de 
dorpen en wijken waar een dergelijke voorziening nog ontbreekt.
In de wijkcentra is ook ruimte voor een gemeenteloket. Denk aan een ochtend, een middag en een avond waar 
je terecvht kunt voor je rijbewijs, paspoort, WoerdenWijzer, wijkagent of vragen over een bouwvergunning. Zo zijn 
deze voorzieningen dichtbij voor de inwoners beschikbaar.

Inclusief Woerden
Een inclusief Woerden waarin iedereen mee kan doen: jong en oud, wat je culturele achtergrond, gender, talenten 
of beperkingen ook zijn. Dat is de uitdaging die we als politiek, inwoners, bedrijven, clubs, scholen, verenigingen, 
maatschappelijke organisaties en gemeente in onze dorpen, wijken en stad aan willen gaan. De speerpunten op 
de routekaart vormen samen de lokale inclusie-agenda van de gemeente Woerden.

www.routekaart@woerden.nl

De inclusieve arbeidsmarkt

• Cultuur, vrije tijd en sport
• Inclusie in het onderwijs
• De inclusieve buurt

Veteranenbeleid
Al vele jaren pleit Inwonersbelangen voor erkenning van de in onze gemeente bestaande grote groep veteranen. 
We zien een aantal positieve verbeteringen en zijn daar blij mee.Toch blijft het onze permanente aandacht 
verdienen omdat de kans anders groot is dat deze veteranen op de achtergrond verdwijnen. Zij zorgen er ook 
voor dat we niet vergeten wat er in de oorlogen gebeurd is en dat we onze ogen hier nooit voor mogen sluiten. 
Daarom geven zij actief voorlichting aan onze jongeren op de scholen.
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6. Gebiedsgericht uitgelicht
Gebiedsgericht werken is werkelijk een uitdaging en zoektocht voor de gemeente. Het ondersteunen en 
begeleiden van de wijk en dorpsplatforms op de vele beleidsterreinen gaat met vallen en opstaan. Inwonersbelangen 
is ervan overtuigd dat deze ondersteuning duurzaam voortgezet moet worden. Van belang is dat inzet van de  
vak-ambtenaar/buurtverbinder en wijk en dorpsconsulent langdurige inzet behoeft om onderling vertrouwen op 
te bouwen. In alle dorpen en wijken zijn ontwikkelagenda’s gemaakt over de zaken die spelen en/of aangepakt 
moeten worden. Dat heeft zijn eigen dimensie en verstandig is om alle inbreng vanuit de dorpen en wijken op een 
deugdelijke en transparante wijze af te wegen in het gemeentelijk beleid.

De gemeente dient zich dan ook te houden aan vastgelegde afspraken en niet zoals in Harmelen de reconstructie 
in de Molenwijk of geluidswerende maatregelen op de Hollandbaan vooruit te schuiven, want dit brengt veel 
ongenoegen en onrust met zich mee. 

Integraal Beheer Openbare Ruimte (Ibor)
Op het onderhoud van de openbare ruimte wordt steeds weer bezuinigd en dit jojobeleid geeft veel onrust bij de 
Inwoners. Als we daarmee doorgaan neemt niet alleen de onvrede toe maar zorgen we er tevens voor dat we in 
de toekomst opnieuw veel geld moeten uittrekken om dit te herstellen. Helder en eenduidig beleid zonder grote 
schommelingen kan het vertrouwen weer herstellen.

Crematorium
Ook het onderhoud van begraafplaatsen laat nog wel eens te wensen over, wij kiezen er dan ook niet voor om 
onderhoud door vrijwilligers te laten uitvoeren. Dat is te gemakkelijk en biedt geen zekerheid. Onze regio heeft 
behoefte aan een crematorium deze zou op de Rijnhof gerealiseerd kunnen worden mits de ontsluiting op een 
deugdelijke wijze geregeld wordt.
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7. Duurzaamheid en energietransitie
Eindelijk begint het door te dringen dat het tijd is om ervoor te zorgen dat we zuinig omgaan met de energie, 
de materialen en de natuur zodat onze kinderen en kleinkinderen ook een leven kunnen krijgen dat fijn is. Dat 
betekent dat we samen optrekken om dat wat in ieders mogelijkheid ligt te kunnen organiseren. Dat betekent dat 
de overheid bij moet springen waar inwoners dat niet zelf  kunnen. Energietransitie is niet het heilige moeten of 
zijn heilige huisjes, maar het bewust elkaar helpen om -ieder naar eigen kunnen- een steentje bij te dragen.

Inwonersbelangen is dan ook geen voorstander van het bovenaf opleggen/verplichten van maatregelen, maar 
kiest ervoor om dit samen, op basis van valide argumenten, dit met de inwoners te doen en hanteert daarbij vier 
uitgangspunten als maatlat.

• Realistisch
• Haalbaar
• Betaalbaar
• Draagvlak

De eerste stap is om woningen te isoleren dat merkt iedereen direct zelf in de portemonnee en dat geldt ook bij 
de installatie van zonnepanelen op de daken. Zuinig zijn met beschikbare energie helpt direct.

Inwonersbelangen heeft al vele jaren aangegeven dat grote windmolens (240 meter) hoogte onverstandig zijn 
omdat deze slecht zijn voor de volksgezondheid van mensen die in de omgeving wonen. Ook verzieken ze het 
landschap en hebben gevolgen voor de biodiversiteit. Inwoners kiezen hier, gezien de vele acties, niet voor.

Wij kiezen voor zonnepanelen op daken en zonneweides op vrijkomende grond. De rijksoverheid dient kaders 
te stellen en financiën beschikbaar te stellen omdat de  gemeente dat zelf niet kan. Ondoorzichtelijke en 
ondemocratische bestuurslagen als de U16 en RES-regio’s dienen opgeheven te worden want die tasten zoals 
inmiddels is gebleken de autonomie van de  gemeente aan.

Afvalbeheer
Steeds meer is het afvalbeheer een belangrijk onderwerp in een circulaire samenleving. Woerden heeft hiertoe 
stappen gezet maar er is nog veel winst te behalen. Voorbeeld is het groenafval bij hoogbouw welke nog steeds bij 
het gewone huisvuil gaat. De gemeente moet actief het gebruik van plastic bij ieder beleidsniveau ontmoedigen. 
Ook wij staan open om te kijken of het mogelijk is om de geslaagde proeven na afvalscheiding ook in Woerden 
te introduceren. 
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8. Sleutel naar betaalbaar wonen 
 
Opnieuw is er de afgelopen jaren 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, de prijzen rijzen de pan uit. Koopsommen liggen aanzienlijk boven de maximaal 
te verkrijgen hypothecaire leningen. Zeker voor starters op de woningmarkt. Het is noodzakelijk dat er hard 
gewerkt moet worden om te zorgen dat de huidige wachtlijsten (meer dan 10 jaar) weggewerkt worden. Ook 
de behoefte aan leeftijdsbestendige (huur)woningen voor senioren is groot. Hoofdprobleem is dat er buiten de 
sociale woningbouw geen aanbod is. In de categorie  € 752,- tot € 1000,- is er niet of nauwelijks aanbod. Voor 
commerciële vastgoedbeheerders is de categorie nauwelijks interessant en de te hoog gevraagde grondprijs 
maakt het dan financieel onmogelijk.

Inwonersbelangen heeft met interesse kennisgenomen van een systeem om het kopen van een huis dichterbij te 
brengen voor mensen met een kleine beurs: DUO-koop. Woning en grond worden dan gesplitst. De inwoner koopt 
alleen de woning. De grond wordt ondergebracht bij een pensioenfonds en telt niet meer mee voor het verkrijgen 
van een hypotheek. De koper van het huis betaalt maandelijks een klein bedrag aan het pensioenfonds.

Inwonersbelangen wil dat een aantal maatregelen wordt doorgevoerd om de woningbouw  vlot te trekken:
• Wij willen dat de gemeente, door zelf grond aan te kopen, een actieve rol gaat  spelen.
• Bij grondontwikkeling dat de gemeente Woerden het eerste recht van koop krijgt.
• Wachttijd van de lijsten worden teruggebracht naar vier jaar maximaal.
• 25% sociale huur wordt gerealiseerd.
• Starters op de woningmarkt voorrang wordt verleend. 
• Promotie van DUO-koop in Woerden.
• Proces-managers worden ingezet om projecten vlotter te laten verlopen.
• Onderzoeken of een consortium van Woerdense bouwondernemers te vormen is die de projecten gedurende 

langere tijd kunnen realiseren.
• Versneld aankopen van terreinen van transportbedrijf ‘’Snel’’ en van de  pannenbakkerij voor een grote 

binnenstedelijke ontwikkeling.
• Invoering van “zelfbewoningsplicht” voor koopwoningen.
• Een wethouder RO en Bouwen, dit om bouwen aan te jagen en versnippering tegen te gaan.
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Om de behoefte aan het tekort aan woningen te faciliteren, zullen forse inspanningen en nieuwe wegen gezocht 
moeten worden. Belangrijke mogelijkheden bieden daarbij ook de verandering van leegstaande kantoren zoals 
“Nieuw Middelland” 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, Ouden Huis en De Pionier medewerking van de gemeente.

Leegstand in Woerden
Inwonersbelangen wil, om leegstand tegen 
te gaan, actief beleid voeren. Ook de grote 
leegstand van de sociale huurwoningen 
van GroenWest dienen sneller weer ingezet 
te worden. Andersoortig gebruik van 
panden/leegstaande winkels, terreinen en 
agrarische panden, herstructurering van de 
bedrijventerreinen zoals “Nieuw Middelland”. 
Als daarvoor meer ruimte nodig is in 
bestemmingsplannen/omgevingsvisie, dan 
moet dat.

Grondprijsbeleid
Inwonersbelangen zal strijden om de gehele 
verhuurdersheffing die door de rijksoverheid  
opgelegd is aan GroenWest, opgeheven 
moet worden zodat ook zij weer meer kunnen 
investeren in het realiseren van woningen

Omgevingsvisie en Bouwprojecten
De overgang naar de omgevingswet gaat halverwege volgend jaar zijn beslag krijgen. Dat zal gevolgen hebben 
voor procedures die er anders gaan uitzien. Voor de nieuwe raad zal het een uitdaging worden om de grote lijnen 
vast te houden  en niet overal de vinger op te moeten of willen leggen. Woerden als hoofdstad van het Groene-
Hart staat voortdurend onder druk van met name de stad Utrecht. Inwonersbelangen zal daar niet voor buigen, 
maar eigen beleid blijven volgen als autonome gemeente.

Samenwerken in de regio kan zijn meerwaarde hebben maar zal telkens tegen de eigen wensen en mogelijkheden 
afgewogen worden. In het glastuinbouwgebied in de Harmelerwaard is bij verandering van functie alleen ruimte 
voor landgoederen en toepassing van de ruimte voor ruimteregeling en dient de groene ecologische noord 
zuidas versterkt te worden als buffer tussen Leidsche-Rijn en Harmelen. Bouwen dient bij voorkeur dan ook  
binnenstedelijk vorm te krijgen.Bij de binnenstedelijke bouwopgaven dient aansluiting op de vraag leidend te 
zijn. De gemeente moet zich actief opstellen om de actuele behoefte aan bouwtypering vooraf tot uitdrukking te 
laten komen in ontwikkelingsplannen. Het in de omgevingsvisie vastleggen van de plek waar bomen waardig en 
duurzaam ‘boom’ kunnen worden is voor ons uitgangspunt.
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9. Werk en Ondernemen
Werk en Inkomen
Het werkbedrijf Ferm Werk vervult als uitvoeringsinstantie een prominente rol als het gaat om werk en inkomen 
van Woerdenaren. Jaar in jaar uit zien we dat het voor Ferm Werk moeilijk is om te schakelen op de kaders 
en uitgangspunten die de gemeenteraad stelt. et 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 één: werk en 
inkomen. Het hebben van een inkomen is van essentieel belang voor mensen.

Op dit moment is de uitstroom werkzoekende die Ferm Werk realiseert veel te laag. Wij willen met andere 
organisaties die bewezen hebben mensen goed aan een baan en betaald werk te helpen, pilots uitvoeren. Een 
baan en betaald werk is vele malen beter voor betrokkenen dan een bijstandsuitkering. Van inwoners die instromen 
willen we dat 75% binnen een jaar weer betaald werk heeft. De doelstelling is op dit moment een uitstroom van 
15%, waarbij over de eerste drie kwartalen van 2021 9% de realisatie is. Dit is veel te weinig. 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. Ondernemend Woerden heeft in algemene termen een geactualiseerd actieplan gepresenteerd waarin 
een aantal punten opvallen:

• Regie op de uitvoering
• Accountmanagement
• Aanpak infrastructuur
• Verbinden van initiatieven
• Innovatie en duurzaamheid
• Recreatieve hotspot

Integrale aanpak
Ziekte, ontslag, betalingsachterstanden en/of 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, Ferm Werk 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. De 
gemeente moet de slachtoffers van de toeslagenaffaire 
blijven helpen totdat alle problemen zijn opgelost.

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 hier het dichtst bij 
betrokken zijn, zijn de basis voor de beoordeling van 
die noodzakelijkheid.
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Armoedebeleid
Veel te veel gezinnen in Woerden zitten in de armoede. Veel kinderen groeien op in armoede, gaan niet naar 
verjaardagsfeestjes omdat er geen kadootje gekocht kan worden voor het jarige vriendje. Kunnen niet meedoen 
met WhatsApp groep van de klas omdat ze geen smartphone hebben. Iedere kind dat in armoede opgroeit in 
Woerden is er een teveel. Ieder persoon die in armoede zit is er een teveel in Woerden. Vaak is er schaamte 
om hier hulp voor te vragen. Geen vertrouwen meer in de overheid kan een rol spelen. Het is een kerntaak van 
de gemeente om samen met de sociale partners zoals kerken, voedselbank, en Kwadraad op te trekken. Het 
allerbelangrijkste is sensitief aanvoelen wie in armoede zitten om daar vervolgens mee in gesprek te komen. 
Aanvullen met concrete doelen.

Goed ondernemersklimaat en scholing
Woerden heeft een goed ondernemersklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemingen, maar wij willen ook 
door middel van een stimulerend vestigingsbeleid meer bedrijven naar onze gemeente halen. Daarnaast willen 
we ruimte scheppen voor onze ZZP-ers door het stimuleren van de transformatie van grotere kantoren tot 
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 na de coronaperiode een aantrekkelijk 
alternatief blijft voor reizen.

Inwonersbelangen verleent, waar mogelijk, medewerking aan wijziging van bestemmingsplannen/omgevingsvisie 
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. De huidige uitwerking van schuifruimte is volstrekt onvoldoende 
en vraagt om duurzame en betaalbare oplossingen op langere termijn. De uitbreiding van het bedrijf van Ooijen 
en de mogelijke komst van transportbedrijf “Snel” aan de Burgemeester van Zwietenweg geeft invulling en 
werkgelegenheid, en nog meer behoefte van Woerdense bedrijven op een nieuw bedrijventerrein. Ook hier kan 
samen met inwoners en ondernemers invulling in de omgevingsvisie een uitkomst bieden.

Bedrijven en ondernemers kunnen niet zonder goed onderwijs. Wij focussen op speciale doelgroepen. In Woerden 
is grote behoefte aan technisch personeel. Via de gerealiseerde TechnoHUB en techniek wordt de doorstroom 
van technisch opgeleide jongeren naar de Woerdense maakindustrie bevorderd. Continue ondersteuning van 
deze mogelijkheid zorgt voor een structureel karakter. Inwonersbelangen wil zich daarvoor hard maken.
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Steeds meer speelt de veranderde behoefte van klanten een belangrijke rol bij het koopgedrag. Daarom moet 
de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van onze binnenstad en winkelcentra  verder vergroot worden. Zodat 
nieuwe initiatieven weer kansen krijgen:

• Kwaliteit
• Bereikbaarheid
• Gastvrijheid
• Aantrekkelijkheid
• Samen
• Parkeergarages de eerste twee uren gratis maken
• Eenduidig en eerlijk parkeerbeleid

Boodschap: ”Maak Woerden weer aantrekkelijk voor haar gasten door verbetering van het aanbod zowel 
kwalitatief als in de presentatie.” Organiseer dat samen met de ondernemers en bewoners van de binnenstad 
zodat er ook draagvlak bij hen is omdat de stad van ons allemaal is. 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 en een 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, zonder een verstikkend parkeerbeleid.

Onze bewoners kiezen voor de oplossing voor A, B en D-vergunninghouders:
• Eén parkeerzone
• Bewoners/bezoekers overal parkeren in de garage of op de straat
• Per vergunning kosten per jaar € 192,00
• Maximaal twee vergunningen per huishouden
• Wanneer parkeerplafond is bereikt, dan iedereen gelijke rechten voor een wachtlijst
• Eerste twee uur gratis in de parkeergarage voor bezoekers
• POET-regeling (parkeren op eigen terrein). Bij 1 auto op eigen terrein, de tweede auto belasten als zijnde 

1ste auto voor € 192,00
• Wat betreft de C-zone (Defensie-eiland) zou een ander beleid ingevuld kunnen worden, aangezien dit een 

nieuwe groep bewoners is in de binnenstad en daar andere afspraken mee zijn gemaakt
• Eén tijdszone betaald parkeren van 10.00 uur tot 18.30 uur van maandag t/m zaterdag (hierdoor een 

kostenbesparing van 3,5 uur per dag i.v.m. handhaving tot 18.30 uu i.p.v. tot 22.00 uur)

De uitkomst is dan eerlijk, duidelijk en flexibel en zijn we af van al die lelijke en onduidelijke verkeersborden in de 
stad. Het vertrouwen in de gemeente zal worden hersteld en de bewoners en bezoekers zullen zich weer welkom 
voelen. 
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10. Jongeren en onderwijs
Jeugd en jongeren
Het opgroeien van onze jeugd tot volwaardige en verantwoordingsbewuste mensen is een proces dat primair de 
verantwoording van ouders is. Maar, ook de samenleving, kinderopvang, scholen voor en naschoolse opvang 
dragen hieraan bij. 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 jongerenwerk 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.
• Jongerencentra omarmen zodat jongeren die daar behoefte aan hebben elkaar kunnen ontmoeten.
• Daarom vindt Inwonersbelangen het van belang dat jongeren ruimte hebben om in  hun eigen 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 kind naar 
volwassene. Daartoe is het van belang dat er ruimte is en er 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 
veel scholen. 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 duurzaamheid en kwaliteit van nieuwe 
scholen binnen bestaande budgetten. De 
investeringssnelheid in de scholen heeft 
een herijking nodig in het kader van het 
meerjarenperspectief van de gemeente.

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 waar nodig 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 en wordt breedtesport blijvend gestimuleerd.
Voor spelen en ravotten zijn schone, veilige speeltuinen en speelterreinen nodig. Overigens, bij bewegingsonderwijs 
hoort voor ons ook zangonderwijs. 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. Project muziek in de klas wordt door Inwonersbelangen van harte ondersteund en kan 
verder over de scholen uitgerold worden.

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, op een duurzame wijze 
kunnen blijven draaien. Het realiseren van een nieuw zwembad dient op draagvlak in de samenleving te rekenen 
en in onze ogen kostenneutraal plaats te vinden, waarin de huidige exploitatie-uitgaven leidend zijn.  

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 voorlichting en preventieprogramma’s. 
Maar de overlast die erdoor ontstaat verdient een strakke aanpak. Inwonersbelangen kiest niet voor proeven 
van de overheid om drugs aan de deur te legaliseren. Er wordt gekozen om het vrij te geven of anders de wet te 
hanteren en handhavend op te treden.
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11. Natuur in uw leefomgeving
Woerden stoeit al vele jaren met het groen en bomen onderhoud. Inwoners 
vinden openbaar groen belangrijk in hun wijk omdat zij aantoonbaar 
gezonder, gelukkiger en meer ontspannen zijn. Inwonersbelangen vindt 
dat dit hier nog wel een tandje bijgezet kan worden. Tegels eruit, groen er 
in. Groene daken en zorgen voor een duurzaam gezond onderhoud. De 
biodiversiteit kan op vele fronten verbeterd worden en de gemeente kan 
hier het voorbeeld geven. Dit wel in goed overleg met de inwoners en niet 
zomaar opgelegd of uitgevoerd. “The best time to plant a tree was 20 
years ago, The second best time is now” Inwonersbelangen heeft al 
vele jaren gewezen op het feit dat Woerden een zeer slecht bomenbeleid 
heeft. Elk jaar worden bomen omgezaagd die volgens ons en deskundigen  
prima hadden kunnen blijven staan. Daarom is Inwonersbelangen blij met 
het inwonersinitiatief van de actiegroep Hart Voor Natuur Woerden die een 
aantal belangrijke  adviezen heeft gegeven waar een goed bomenbeleid 
aan moet voldoen. Onze inzet is om deze adviezen om te zetten in het 
gemeentelijk beleid. Zie ook facebook.com/groups/hartvoornatuurwoerden

12. 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
Woerden heeft een enorm aanbod aan sporten die op en in prachtige locaties verdeeld zijn in de stad en de 
kernen. We kunnen hier best trots op zijn. Ook wordt ruimte gegeven aan nieuwe  ontwikkelingen zoals Padel 
en Basketbal. Dat er ook nog wensen zijn is duidelijk en het Sportoverleg helpt om met het beschikbare budget 
daarin verantwoorde keuzes te maken.

Cultuur
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 maar zijn 
een wezenlijk onderdeel van onze samenleving. Inwonersbelangen wil strak sturen op de taakstellingen van onze 
grote 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 die zoals Woerden meerdere kernen heeft, behoeft meerdere bibliotheken. Immers, daar ligt 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 belangrijk 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.
• Ruimte om het Stadsmuseum een bredere invulling te geven aan haar beleid.

Het Klooster
Het Klooster herbergt zowel een theater als een opleidingsinstituut voor muziekonderwijs en andere culturele 
vorming. Het blijft van belang 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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13. Bereikbaarheid, wegen, mobiliteit en verkeersveiligheid
Verkeer
Als het om het gemotoriseerde verkeer gaat onderscheidt Inwonersbelangen drie  verkeersstromen:

1. Doorgaand verkeer, 
2. Bestemmingsverkeer
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 Oude Rijnovergangen en spoorovergangen die Woerden rijk is en op 
de enige in functie zijnde A12 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 Oude 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 is geen sluipverkeer
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 en Maarsen 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 met de omvang van Woerden.
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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 maatregelen. Wij 
zien dat met name de situatie en veiligheid binnen de singels verbetering behoeft. 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. De roep om de snelheid op alle verkeer binnen de 
gemeente van 30km/u in te voeren wordt door Inwonersbelangen ondersteund. Het zou ook verstandig zijn om 
op sommige plekken mee te doen met het project “Telraam” om helder inzicht te krijgen op plekken waar grote 
verkeersoverlast wordt ervaren, zodat daar de focus op gericht kan worden en inzicht verkregen in verkeer en 
leefbaarheid in de wijk. Voorbeelden zijn het tractorgebruik dat in plaats van op goede wegen nog steeds door 
dorpskernen heen moet waardoor veel kapot gereden wordt en de veiligheid in het geding komt. De aansluiting 
van de Kerkweg in Harmelen op de randweg zal veel extra verkeer verleiden om niet meer door het dorp te gaan.

De fietser en scooter in het verkeer
Fietsers en scooters hebben in de loop der jaren een bijzonder status gekregen met veel privileges ten opzichte van 
gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Dat ontslaat beide niet van de verantwoording die elke verkeersdeelnemer 
heeft: “Houd je aan de regels, houd rekening met andere weggebruikers; zelfs met auto’s”. Hier is zeker nog een 
taak weggelegd voor de  Fietsersbond en VVN.

Bereikbaarheid: Fiets – Openbaar Vervoer – Auto
Stad en kernen moeten goed bereikbaar zijn voor de Inwoners. Zowel per auto als per fiets als ook door 
goed georganiseerd openbaar vervoer. Auto’s en wegenstructuur staan altijd volop in de belangstelling. 
Belangenorganisaties voor fietsers, OV-reizigers en “iedereen doet mee” komen nog te weinig in beeld, terwijl 
juist die organisaties ons veel kunnen leren over goede bereikbaarheid, de inrichting van onze openbare ruimte 
en de specifieke aandachtspunten 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 structuur en de fietspaden en de bekende knelpunten in het fietsnetwerk. 
Het is voor onze inwoners een uitdaging om meer de fiets te gebruiken. De  gemeente kan dit op vele manieren 
aanmoedigen. 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 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. De houdgreep van sommige 
partijen bemoeilijken de mogelijkheden om tot een westelijke randweg te komen en is onbegrijpelijk. Daarmee 
deze bewoners aan hun lot overlaten 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. Inwonersbelangen 
ziet koppelkansen in het realiseren van de brug, randweg, 20 
ha eigen grond, woningbouw en het realiseren van schuifruimte 
voor bedrijven. De gemaakte keuze door de gemeenteraad van 
de Rembrandtbrug ziet Inwonersbelangen als een financiële 
molensteen waardoor de gemeente de komende jaren financiële 
weinig ruimte heeft om andere belangrijke investeringen te 
doen. Een financiële heroverweging ziet Inwonersbelangen als 
finale om helderheid te krijgen of deze beslissing de beste was 
die de gemeenteraad genomen heeft.
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Parallelbanenstructuur naast de A12 en geluidoverlast
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. 
De parallelbanenstructuur blijft hoog op onze politieke agenda staan. Volledige realisering daarvan kan alleen op 
de lange termijn. Het doortrekken van de parallelweg vanuit de rotonde van Harmelen richting Nieuwerbrug dient 
gerealiseerd te worden tezamen met een geluidswal om de achterliggende wijken te vrijwaren van de dagelijkse 
geluidsoverlast en het fijnstof. Dit in samenwerking met de provincie en het rijk.

Verkeersvisie
De vastgestelde verkeersvisie heeft vele raakvlakken met de standpunten van Inwonersbelangen. Toch zijn 
er zorgen over de ontwikkelingen zoals de nieuwe wijk Snellerpoort, de transitie van Nieuw Middelland en de 
stationsomgeving. Het zomaar afsluiten van de Polanertunnel zal een muur veroorzaken tussen de noord- en 
zuidkant van de stad. Inwonersbelangen is daar geen voorstander van omdat daarmee de drukte aan de west- en 
oostkant nog verder gaat toe nemen. 

14. Openbare orde veiligheid en handhaving
De wijkagenten verdwenen om verschillende redenen 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 wijkboa’s (Boa’s: buitengewone 
opsporingsambtenaren) en in elke wijk één.

15. Zorg dichtbij
Welke regie kan de gemeente nemen op het gebied van welzijn? Op aspecten als huisartsenzorg en apotheken 
heeft 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 omstreken moeten voor steeds meer medische 
voorzieningen en de topzorg naar Utrecht, Nieuwegein of verder. Daar moet paal en perk aangesteld worden. 
Daarom zet Inwonersbelangen zich in voor de 24 uurs huisartsenzorg in Woerden en de terugkeer van de SEH. 
Invloeden van grote partijen in “de zorg” zijn te veel financieel gestuurd inplaats van klantgericht.

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 dus werkgelegenheid.

Zolang het terrein en de gebouwen er nog zijn is er hoop op terugkeer van medische activiteiten.Inwonersbelangen 
is van mening dat er geen medewerking verleend zal worden aan verandering van bestemming als de SEH niet 
permanent terugkomt. Immers, er zit veel Woerdens  gemeenschapsgeld in terrein, opstallen en inrichting.
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16. Meedoen en participatie 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  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. (uitdaagrecht)

Participatie
De rijksoverheid stuurt steeds meer op het hebben en gebruiken van een eigen gemeentelijke   participatieverordening. 
Inwonersbelangen maakt zich hier zorgen over omdat inwoners soms meer gebruikt worden voor het afvinken 
bij het kruisje van ‘ja, er is geparticipeerd’. Dat mag niet de bedoeling zijn. Vooraf moeten helder de kaders 
aangegeven worden en hoe optimaal participatie verkregen wordt. Van belang is dat de inhoud van alle meningen 
in een advies naar de raad gestuurd worden zodat hier de afweging en besluitvorming kunnen plaatsvinden.

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 
vrijwilligersbeleid 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 continu ontwikkelingsproces voor goede ondersteuning en begeleiding behoort, naast 
het beschikbaar stellen van de benodigde middelen, tot de prioriteiten van Inwonersbelangen bij het opstellen 
van de gemeentelijke begrotingen. Inwonersbelangen blijft zich inzetten voor het behoud van het huidige beleid.

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. 
Inwonersbelangen maakt zich zorgen, of in de huidige bestuursstijl, de dorps- en wijkplatforms wel voldoende 
serieus worden genomen. Ook deze platforms dienen wel meer contact te maken met hun achterban in brede zin. 
De gemeente zal daarbij faciliterend moeten zijn.

Organisatie van de wijken, kernen en dorpen
Betrokkenheid in 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 
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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 
ervoor te zorgen dat de participatie in de wijken/kernen optimaal wordt. Blijken zal of de inzet van zogenaamde 
gebiedsregisseurs verder uitgewerkt kan worden over alle wijken en dorpen in de gemeente.

Deskundigheid 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.
 

17. 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? 

Slagvaardig College
Als Inwonersbelangen gevraagd wordt aan de onderhandelingstafel 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 is daarom voor ons beide mogelijk, maar de keuze 
daarvoor is ondergeschikt aan het belang dat wij hechten aan efficiëntie en slagvaardigheid. Ook zal gekozen 
worden voor wethouders die in de gemeente Woerden wonen.

Deskundige en vaardige medewerkers
Op dit moment worden er jaarlijks 120-130 mensen door de gemeente Woerden ingehuurd. Dit op een totaal van 
430 fte van eigen medewerkers. De inhuur is veel te hoog. De eigen medewerkers zijn competent, deskundig 
en vaardig. Helaas zien we juist op de interessante projecten veel inhuur. Eigen medewerkers krijgen daardoor 
te weinig ontplooiingsmogelijkheden. Dit is een reden om een verschuiving te realiseren van forse reductie 
inhuur naar eigen medewerkers. Dit is beter voor de gezondheid van de organisatie en is ook nog goedkoper. 
Immers, inhuur is vele malen duurder. Ook willen wij snoeien in de vele projectleiders. Veel ervan komen voort uit 
wensenlijstjes van politieke partijen. Als er maar een project uit voortkomt is er politiek gescoord. Deze werkwijze 
kost klauwen vol geld die bespaard kan worden. Inwonersbelangen wil hier fors het mes in zetten.

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. 

Gemeente op locatie
Inwonersbelangen is een partij voor ALLE inwoners. Daarom wil de partij, naast uitstekende digitale service, ook 
voor mensen die daar geen gebruik van kunnen of willen maken, en een mobiele servicebalie of inlooppunten die 
aan inwoners in alle kernen laagdrempelig diensten leveren.
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18. 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 partijpolitiek scorende projecten.
• Gedifferentieerd grondbeleid ten behoeve van (sociale) woningbouw.
• Handhaving van de openbare orde is belangrijk omdat het essentieel is voor de leefbaarheid en veiligheid.
• Gunstig ondernemersklimaat.
• Voldoende geld in de begroting voor een goed en verantwoord onderhoudsniveau van de openbare ruimte 

en groen- en bomenbeheer.
• 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 zorgdragen 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 dit 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 eerdergenoemde 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.

Afschaffing hondenbelasting
Het kan het toch niet zo zijn dat als je een hond hebt 
je hiervoor belasting moet betalen. Op geen enkele 
andere wijze kennen wij in Woerden een dergelijke 
specifieke belasting. Niet voor katten, andere huisdieren, 
paarden, fietsen of wat je ook maar verzinnen kan. 
Inwonersbelangen wil deze ongewone hondenbelasting 
afschaffen.

 
81% van de Nederlanders wil deze belasting afschaffen
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19. Financiële paragraaf
Wij willen een solide post financiën. Op dit moment staan alle seinen op rood voor gemeente Woerden. Aan de 
hand van kengetallen kan de financiële gezondheid bepaald worden. Zo komt bijvoorbeeld de schuldquote ver 
boven de 150% (boven de 130% is zeer ernstig), duikt de solvabiliteitsratio onder de 20% (kritieke grens is om 
niet onder de 20% te komen) en is er tot en met 2030 of zelfs 2035 geen geld voor nieuwe zaken. 

Grootste oorzaak van de slechte financiële situatie is de kostbare en financieel zeer risicovolle aanleg van de 
Rembrandtbrug. Als het kan willen wij de aanleg hiervoor staken. Het alternatief bij de Rietveld is een goedkopere 
en minder risicovol. Immers, de gronden zijn al in het bezit van de gemeente. Ook is dit een betere oplossing om 
het verkeer via de westelijke randweg uit en naar de bebouwde kom te krijgen. In plaats van het te willen persen 
door de Rembrandtweg, Boerendijk, Hoge Rijndijk, Hollandbaan en Waardsebaan. Hiermee haal je een beter 
resultaat voor minder geld. Het financiele voor kan oplopen tot 10 miljoen euro. 

Binnen de gemeente zijn er veel mogelijkheden voor financiele ombuigingen. Zo kan er fors gesnoeid worden 
in de vele projecten en externe inhuur. Jaarlijks wordt er voor 8 miljoen euro aan externen ingehuurd. Dit kan 
miljoenen euro’s aan besparingen opleveren. Ook zijn er diverse zaken die anders aangepakt kunnen worden. 
Zo is de uitstroom van bijstandsgerechtigden door Ferm Werk veel te laag. Wij willen met andere organisatie die 
bewezen hebben mensen goed aan een baan en betaald werk te helpen pilots uitvoeren. Een baan en betaald 
werk is vele malen beter voor betrokkene dan een bijstandsuitkering. En het scheelt de gemeente ook geld, dit 
specifieke voorbeeld kan snel oplopen tot één miljoen per jaar. 

Op basis van bovenstaande is het niet mogelijk om een volledige financiële onderbouwing te maken. Kan 
bijvoorbeeld de Rembrandtbrug nog gestaakt worden? Of zijn er voor de aanleg al vergaande contracten 
afgesloten met hoge boetebepalingen? In elk geval hebben wij de overtuiging dat door scherp te sturen er veel 
anders en beter kan. Dit zal een fors positief effect hebben op de gezondheid van de gemeentelijke financiën. 
Daarmee hebben we het vertrouwen dat we veel van ons verkiezingsprogramma gaan waarmaken.
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3
4
5
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

Hendrie van Assem (Woerden)
Jan-Hubert van Rensen (Harmelen)
Jeanet de Mari (Harmelen)
Frans van Helden (Harmelen)
Jan van Leeuwen (Harmelen)
Jacques Sistermans  (Harmelen)
Wim de Kruif (Harmelen)
Monique Coltof  (Woerden)
Frans van Assem (Harmelen)
Gerrit-Jan van Pelt (Woerden)
Robert Stäb (Harmelen)
Lydia Vink van Drunen (Woerden) 
Theo Nieuwendijk (Woerden)
Corry Pels (Woerden)
Marcel Koopmans (Woerden)
Tony van der Wal (Harmelen)
Johan Griffioen (Harmelen)
Rob Heijna (Harmelen)
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20. Onze kandidaten voor de gemeenteraad van Woerden





Gemeenteraadsverkiezingen
16 maart 2022

Inwonersbelangen
Gewoon, Betrokken en Dichtbij

Dit is het verkiezingsprogramma van Inwonersbelangen voor 2022-20016. Samen staan we voor 
nieuwe uitdagingen en wij doen een oproep aan iedereen die wil dat Inwonersbelangen sterker uit 
de verkiezingen komt, om vooral op Inwonersbelangen te gaan stemmen op 16 maart.

Zorg dichtbij: Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) en de Huisartsenpost (HAP) weer terug. 
Betaalbare huur- en koopwoningen bouwen voor de vele woningzoekenden uit de gemeente Woerden. 
Wachtlijsten naar maximaal 4 jaar. Wij willen extra inspanningen verrichten om onze jongeren in Woerden 
te behouden. Voor ouderen die willen, passende woonruimte 
realiseren zoals het Oudenhuis, Thuishuis of voorzieningen zoals ’t 
Oude Landt’.
Openbare orde en veiligheid in de wijken handhaven. Hardrijders 
aanpakken.
Geen hoge windmolens (270 meter) in de gemeente Woerden. Er zijn 
goede alternatieven, zoals isoleren van woningen en zonnepanelen 
op alle daken. Al 20 jaar hebben we met succes voorkomen dat er 
hoge windmolens komen  bij woonwijken. En we blijven ons hiervoor 
inzetten. 
Duurzaamheid gaat een grote rol spelen en dat kan alleen slagen 
als het realistisch, haalbaar en betaalbaar is en het samen met de 
inwoners gerealiseerd wordt.
Inwonersbelangen wil aan de slag gaan met de verkeersproblemen, 
zoals een betaalbare brug over de Rijn en de randwegen in het westen en in het oosten van Woerden.    
Samen met de inwoners en hun organisaties (verenigingen, kerken, belangenorganisaties) de zorgzame 
samenleving bevorderen waarbij de gemeente het verenigingsleven blijft ondersteunen.
Inwonersbelangen staat voor beter onderhoud van de openbare ruimte; het behouden van bomen en 
groen om zo zorgen dat er een beter klimaatadaptatie komt en hittestress wordt voorkomen.
De komende jaren willen wij dat minder externe medewerkers en bureaus worden ingehuurd.  
€8,- miljoen per jaar is teveel.
Wij luisteren naar onze inwoners en nemen ze serieus bij participatie.
Leefbaarheid in de wijken vergroten. Behoud van bomen en groen en in iedere wijk een wijkcentrum.
De geluidshinder van de A12 willen we terugdringen. En ook van de wegen binnen de gemeente.
De hondenbelasting willen we afschaffen.

De komende jaren zullen, voor wat Inwonersbelangen betreft, in het teken staan van een stabiel 
gemeentebestuur, dat samen met alle inwoners, bedrijven en instellingen optrekt voor een transparant 
en constructief Woerden en zo de kernen bestuurt in samenwerking met iedereen die het beste voor 
heeft met onze mooie gemeente ingebracht.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4

4

4


