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Oog voor Woerden,
oog voor elkaar

In
gewone

taal



1. Een betrouwbare gemeente
De gemeente luistert naar je. De gemeente denkt met jou mee als je iets niet
snapt. Berichten van de gemeente moeten duidelijk zijn. Er moeten minder regels
komen. Iedereen moet de regels kunnen snappen. De gemeente helpt je graag
als je iets niet snapt.

2. Een goede toekomst
We willen een goede aarde voor onze kinderen. In Woerden komen dus geen
gasboringen. We vinden het belangrijk om zonne-energie en windenergie te
gebruiken, want dat is goed voor het klimaat. Huizen moeten goed geïsoleerd
zijn. Het bezorgen van pakketjes mag niet slecht zijn voor het milieu. De auto’s
van de bezorgers gebruiken ‘schone’ brandstof of de bezorgers gaan op de fiets,
als dat kan.

3. Een sociale samenleving
Woerden is een gemeente waar we oog hebben voor elkaar. De gemeente wil
weten welke mensen het moeilijk hebben. Dan kan de gemeente deze mensen
helpen. We willen dat niemand te weinig geld heeft en arm wordt. We proberen
meteen te helpen als mensen de rekeningen niet meer kunnen betalen.
Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, mogen naar een echte taalschool.
De poliklinieken blijven in het Antonius ziekenhuis in Woerden.

4. Een goede basis voor jongeren
Sommige jongeren hebben geen vrienden. Er zijn ook jongeren die het moeilijk
vinden om een baan te zoeken. Ze weten niet wat ze later willen gaan doen. We
willen deze jongeren helpen.

Op 16 maart kun je stemmen in Woerden. De ChristenUnie-SGP is een van de
partĳen waar je op kunt stemmen. Hier lees je wat wĳ willen voor Woerden,
Harmelen, Zegveld en Kamerik.

Dit vinden wij belangrijk
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5. Een bloeiende economie (dat het goed gaat met bedrijven)
De gemeente is eerlijk voor mensen die een bedrijf of winkel hebben
(ondernemers). De gemeente praat met ondernemers als er nieuwe plannen zijn.
Wij vinden het belangrijk dat jongeren met een praktijkopleiding een goede baan
vinden.

6. Een fijne woonplaats
We willen veel natuur in Kamerik, Zegveld, Harmelen en Woerden. Het ‘Groene
Hart’ moet blijven. Nieuwe huizen zijn voor alle groepen ( jong en oud).

7. Een veilige leefomgeving
Bij veiligheid denken we aan een veilig thuis, een veilige buurt, schoolkinderen in
het verkeer. De gemeente moet zorgen voor veiligheid. Dat is een belangrijke
taak.
Alcohol, drugs en lachgas zijn gevaarlijk. We waarschuwen iedereen hiervoor.

8. Een soepele doorstroming van het verkeer
(dat betekent: geen files)
Woerden is nog niet goed genoeg gebouwd voor fiets en auto. Nieuwe wegen
moeten tegelijk gemaakt worden met nieuwe huizen. De Oostelijke Randweg
moet zorgen dat je beter kunt doorrijden. Alle fietsers krijgen voorrang in
Woerden.

9. Een sportieve omgeving
Het is voor iedereen belangrijk om genoeg te bewegen. Iedereen moet de kans
hebben om te bewegen. Daarvoor moeten de sportverenigingen blijven. Ook
moet je op genoeg plekken kunnen hardlopen en wandelen.

10. Kunst en cultuur moeten blijven

Woerden is al heel oud. In 2022 bestaan we 650 jaar. Vroeger was Woerden een
stad van handel. Dat zie je goed in de binnenstad. Het Stadsmuseum, het
Klooster, de Kaas Experience en de bibliotheken zijn waardevol. Wij willen dat
Woerden zo blijft.

Verkiezingsprogramma 10 punten ChristenUnie-SGP


