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Twee partijen, één programma! 
Sinds 2010 werken ChristenUnie en SGP naar volle tevredenheid samen binnen één fractie. Vanaf 2018 

intensiveren wij de samenwerking door met één lijst en één programma de gemeenteraadsverkiezing in te gaan 

en daardoor het christelijk geluid in de Woerdense politiek te versterken. 

 

Drijfveren 

Wij geloven dat God deze wereld heeft geschapen en de mensen opdracht geeft de aarde te bewerken en te 

bewaren (onderhouden), vrede na te streven en dienstbaar te zijn aan elkaar. De Bijbel is ons kompas in de 

politiek en geeft ons de opdracht: “God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf”. Daarom is ons 

verkiezingsthema “Waardevol Woerden” en dat brengen we tot uitdrukking in de volgende drijfveren. 

 

Liefde tot God en elkaar 
De Bijbelse normen en waarden, Gods geboden, zijn goed voor de gehele samenleving. Hierdoor komt ieder 

mens tot zijn recht, want het christelijke geloof biedt heldere richtlijnen voor het maatschappelijke leven. 

Daarom geloven wij dat het goed is dat de overheid Gods geboden inhoud geeft in onze maatschappij. Een mooi 

voorbeeld hiervan is de zondag aan het begin van de week.  Niet alleen vanuit het geloof, maar ook vanuit 

algemeen maatschappelijk oogpunt is zo’n rustdag van waarde voor ieders welzijn. 

De Bijbel geeft ons opdracht om gastvrij te zijn voor vluchtelingen en andere mensen in nood. De kwetsbaren in 

de samenleving en de vluchtelingen die in Woerden worden opgevangen, hebben onze zorg nodig. Hierin komt 

onze naastenliefde tot uiting. 

 
Zorgen voor de schepping 
God heeft ons de aarde gegeven om te bebouwen en te bewaren; dat legt een grote verantwoordelijkheid bij de 

mens. Goed rentmeesterschap is daarom belangrijk. De schepping is van waarde, we mogen van de vruchten van 

de aarde genieten maar de natuurlijke bronnen niet uitputten. We zorgen als goede beheerders voor de 

schepping.  

 

Zorgen voor een leefbare samenleving 
Wij geloven dat we als lokale overheid in lijn met de Bijbelse boodschap inhoud moeten geven aan het 

maatschappelijke leven. Dagelijks mag iedereen goed wonen, werken en leven. We zorgen voor Woerdense 

wijken en omringende kernen die leefbaar zijn. 

 

Speerpunten 

Op basis van bovenstaande drijfveren richt ChristenUnie-SGP zich de komende bestuursperiode op de volgende 

speerpunten: 

• Van waarde voor Kwetsbaren 

• Van waarde voor Duurzaamheid 

• Van waarde voor Leefbaarheid 
 

 

 

 

 

Als in het verkiezingsprogramma een onderwerp niet genoemd staat, wordt bestaand beleid gehandhaafd [het blijft zoals het is]. 
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Van waarde voor Kwetsbaren  

De christelijke normen en waarden waar wij voor staan, verplichten ons om te zien naar onze kwetsbare naasten, 

zodat ieder mens tot zijn recht komt. Daarom vinden we het belangrijk duurzame relaties te bevorderen en te 

werken aan een betere samenleving. 

   

Armoedebestrijding 
Uit een onderzoek uit 2017 blijkt dat naar schatting 2.000 gezinnen1 in onze gemeente in armoede leven. Zestig 

procent van deze gezinnen bestaat uit werkende ouders/partners, terwijl een aanzienlijk kleiner deel 

éénoudergezin is. Soms gaan de schulden gepaard met andere problemen, waardoor er een stapeling ontstaat. 

Gezinnen raken in sociale problemen en kinderen leveren slechtere schoolprestaties en leven in stress. Wij 

vinden het daarom noodzakelijk dat er snelle en makkelijk toegankelijke schuldhulpverlening gerealiseerd wordt, 

zodat deze mensen niet in een isolement raken, maar goed participeren in de samenleving. 

 

Per 1 januari 2020 vervalt het beleid “Financiering van de Maatschappelijke Opvang”2. Om te voorkomen dat 

daardoor nieuwe problemen ontstaan, bereidt Woerden zich goed voor op deze verandering en zoekt tijdig naar 

alternatieven. Hoewel wij het liefst een samenleving zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, verdienen zij 

onze steun.  

  

Concrete punten 
• Realiseren snelle en toegankelijke schuldhulpverlening; 

• Stimuleren van alternatieve oplossingen om armoede en schulden te voorkomen, zoals schuldhulpmaatjes; 

• Mogelijkheden creëren om Maatschappelijke Opvang te financieren; 

• Voedselbank steunen door het voordelig beschikbaar stellen van een locatie. 

 

Participatiebevordering 
We willen dat het voor mensen met beperkingen vanzelfsprekend wordt om hun talenten in te zetten; betaald 

of vrijwillig. Woerden geeft hier zelf het goede voorbeeld in en stimuleert daarnaast actief het bedrijfsleven. 

Misbruik van ‘gratis werk’ (zoals werkervaringsplaatsen) gaat ten koste van reguliere arbeidsplaatsen en pakken 

we aan. Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen, worden gestimuleerd.  

 
Concrete punten  
• Ondernemers en bedrijven die (re-)integratietrajecten bieden, worden ontzorgd; administratieve 

handelingen voor UWV of andere instanties worden overgenomen door de gemeente; 

• In Woerden blijft er maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, bijvoorbeeld door het mogelijk 

te maken een eigen bedrijfje te starten of werknemer te worden met tijdelijk behoud van uitkering. 

 

  

                                                        
1 https://tinyurl.com/ycbp8svs 
2 Kerntaak van de Maatschappelijke Opvang is het bieden van tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven 
hun hoofd, gekoppeld aan zorg en begeleiding en/of het verhelpen van een crisis 

https://tinyurl.com/ycbp8svs
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Bevorderen van duurzame relaties  
Trouw in relaties is niet vanzelfsprekend en het aantal verbroken relaties neemt fors toe. Voor ouders, maar 

zeker voor kinderen 3 , is dit vaak bijzonder ingrijpend en de gevolgen worden steeds zichtbaarder in onze 

maatschappij, zeker als het gaat om (v)echtscheidingen. Inzet op ondersteuning en preventie is daarom nodig 

om daarmee kinderen in hun kwetsbare positie te beschermen en veel relatieleed voor ouders te voorkomen.  

 

Wij willen dat stellen met kinderen kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. De geboortezorg 

moet niet alleen gericht zijn op lichamelijke voorbereiding, maar ook op de mentale voorbereiding na de 

geboorte van het kindje. Met professionals uit het veld ontwikkelt Woerden preventief (v)echtscheidingsbeleid; 

allereerst gericht op het laagdrempelig versterken van relaties waar de partners op vrijwillige basis aan 

deelnemen, maar daarnaast ook op (tijdige) hulp als een scheiding onvermijdelijk lijkt. Het volgen van 

ouderschapscursussen waarin ook aandacht is voor opvoeding en samenleven als gezin wordt daarom 

gestimuleerd. 

 

Concrete punten  
• Preventie opzetten met betrekking tot (v)echtscheidingen; 

• Ouderschapscursussen stimuleren; 

• Via WoerdenWijzer niet alleen verwijzen naar “in scheiding en daarna” maar ook helpen bij het voorkomen 

van scheidingen. 

  

Onderwijs en jeugd  
De gemeente en het onderwijs delen de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te 

laten ontwikkelen. Het onderwijs biedt gelijke kansen voor alle leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin een 

school staat of van de financiële situatie van ouders. Daarnaast dient de gemeente de diversiteit van scholen op 

levensbeschouwelijke en pedagogische gronden te respecteren. Vrijheid van onderwijs vraagt om een 

terughoudende overheid. 

 

Het is heel belangrijk dat Passend Onderwijs, preventie, vroeg-signalering, jeugdhulp, vroeg- en voorschoolse 

voorzieningen goed op elkaar afgestemd worden en dat gezamenlijk bepaald wordt wat voor die specifieke 

leerling nodig is. Zo wordt de professionaliteit van scholen en samenwerkingsverbanden benut. 

 

Wij willen dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, 

overheid en het bedrijfsleven in Woerden. Hierbij is vooral aandacht nodig voor arbeidsmarktrelevante vmbo- 

en mbo-opleidingen voor techniek, zorg en dienstverlenende beroepen. Het Woerden Techniek Talent is een 

goed voorbeeld van het verbeteren van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en het bevorderen van 

instroom van leerlingen in de techniek. Vanwege de vele kaashandels past ook de kaasacademie als 

kaaskenniscentrum uitstekend binnen Woerden.   

 

De problematiek van jongeren die niet aan het werk komen is groot. We willen voorkomen dat jongeren een 

uitkering krijgen, thuis op de bank zitten of het criminele pad opgaan. In Woerden krijgen kwetsbare jongeren 

uit het (speciaal) onderwijs, in samenwerking met de MBO opleidingen in en buiten Woerden, de juiste 

begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving. 

 

                                                        
3 Beantwoording vragen over echtscheiding in Woerden: link 

 

http://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/13-september/20:00/17-018099-beantwoording-technische-vragen-cu-sgp-en-cda-inzake-echtscheidingen.pdf
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Concrete punten 
• De gemeente helpt vmbo- en mbo-scholen om inzicht te verkrijgen in de toekomstige vraag van werkgevers, 

waardoor maatwerk geboden kan worden; 

• Warme overdracht4 binnen de gemeente van jongeren die schoolloopbaan niet voortzetten; 

• Experimenteren met verlengde jeugdzorg (18+ vangnet). 

 

Verslavingspreventie  
Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks, gamen en/of 

gokken. Preventie hoort in het lokale gezondheidsbeleid een stevige en blijvende plek te hebben. Behalve op 

alcohol- en softdrugsverslaving richt deze preventie zich ook op gameverslaving en het gebruik van synthetische 

drugs. Het is belangrijk om jongeren te leren omgaan met risico's. Goede informatie en voorlichting is van 

essentieel belang om problemen te voorkomen. 

 

Concrete punten  
• Game-, seks- en gokverslaving wordt onderdeel van het algemene preventiebeleid van de gemeente; 

• De gemeente zet samen met het onderwijs en het jongerenwerk effectieve voorlichting over de risico’s van 

verslaving op basisscholen, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in. 

 

Vrijwilligers en mantelzorgers 
Woerden heeft een sterke samenleving met veel onderlinge betrokkenheid door inzet van vrijwilligers en 

mantelzorgers. Een waardevol voorbeeld hiervan is Zegveld Zorgt, dat zeker onze steun blijft houden. Vrijwilligers 

kunnen echter niet onbegrensd ingezet worden, daarom brengen we hen actief op de hoogte van de 

ondersteuningsmogelijkheden die er voor hen zijn. 

 

Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol in de gemeenschap. Om overbelasting bij deze groep te voorkomen, 

is het belangrijk dat deze terug kan vallen op dagbesteding en respijtzorg5. Daarom zetten wij in op het gebruik 

van respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn 

geworden. 

 

Concrete punten  
• Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voor vrijwilligers gratis, waardoor extra gestimuleerd wordt om 

vrijwilligerswerk te doen; 

• Vrijwilligersorganisaties waaraan een zorgvraag gedaan wordt, dienen meer vergoeding of subsidie te 

ontvangen. Voorbeeld: professionele organisaties laten vrijwilligersorganisaties de zorgvraag overnemen om 

af te bouwen bij cliënten; 

• Ruim aanbod van mantelzorgondersteuning ontwikkelen; 

• Iedere mantelzorger in Woerden heeft recht op een mantelzorgwaardering in de vorm van een jaarlijkse 

lokale cadeaupas ter waarde van € 50,-, te besteden bij aangesloten winkeliers; 

• Respijtzorg wordt verder vormgegeven.   

                                                        
4 Persoonlijke overdracht van hulpverlener naar andere hulpverlener inclusief de nodige informatie en in het 
bijzijn van de cliënt 
5 Vervangende zorg of respijtzorg. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan 
een ander over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. 
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Van waarde voor Duurzaamheid 

Vervoer, openbare ruimte 
Onze speciale aandacht gaat uit naar duurzame ontwikkelingen in vervoer, daarom krijgen elektrisch vervoer, 

voetgangers en fietsers extra aandacht. Daarnaast realiseren we ons ook dat Woerden een 

ondernemersgemeente is die goed bereikbaar moet zijn. Openbaar vervoer, maar ook ander gemotoriseerd 

verkeer, mogen we daarom niet uit het oog verliezen. We sluiten aan bij Verkeersvisie 20306 voor Woerden, met 

oog voor de toekomst. De uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke aanleg van de Westelijke Randweg 

worden begin 2018 verwacht. Ons uiteindelijke standpunt bepalen we door de afweging te maken tussen 

financiën, milieueffecten en ruimtelijke effecten.  

 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte 7  in Woerden is onvoldoende en heeft aandacht nodig. 

Voorbeelden zijn hierbij het onderhoud van de bomen en gebreken aan fietspaden. 

 

Concrete punten  
• Realiseren snelle en goede ov-verbindingen van en naar de kernen, woonwijken en bedrijventerreinen; 

• Opheffen ontbrekende schakels in het fietspadennet; 

• Elektrisch vervoer stimuleren door het plaatsen van (snel)laadpalen in de openbare ruimte en in 

parkeergarages; 

• Onderhoud openbare ruimte op niveau brengen en houden. De verloedering in het straatbeeld gaan we 

tegen; 

• Actuele verkeersknelpunten voor personen- en vrachtvervoer met spoed aanpakken om de doorstroming en 

bereikbaarheid te vergroten; 

• In 2018 neemt de gemeenteraad de definitieve beslissing over het al dan niet aanleggen van de Westelijke 

Randweg, op basis van de uitkomsten van het lopende onderzoek. ChristenUnie-SGP wil op basis van feitelijke 

gegevens beslissen of een westelijke randweg nodig is én wil dat er een einde komt aan de decennialange 

discussie. 

  

Groene Hart  
Het landelijk karakter en de historische waarde van het Groene Hart zijn belangrijk. We zijn rentmeesters van dit 

unieke gebied van rust en ruimte middenin de drukke Randstad. Dat houdt in dat we zorgvuldig omgaan met 

schaarse ruimte. 

 

Concrete punten  
• Agrariërs krijgen voldoende mogelijkheden om de bedrijfsvoering voort te zetten, uit te breiden of te 

verbreden, passend binnen het karakter van het Groene Hart; 

• Aanvullend kleinschalig toerisme en recreatie staan we toe vanwege de bijdrage die dit levert aan de 

economische levensvatbaarheid van agrarische bedrijven; 

                                                        
6 De Verkeersvisie 2030 gaat niet (alleen) over verkeersknelpunten, maar vooral over het uiteindelijke doel van 
verkeer: het mogelijk maken van werken, wonen, winkelen en recreëren en wat daarvoor nodig is. Het is dus 
geen verkeersstructuurplan, maar beschrijft de ambities en doelen. Groeit het autoverkeer nog door en wat 
betekent dat voor de knelpunten op de weg? Gaat de Woerdenaar met auto, fiets of openbaar vervoer naar 
zijn werk, school of recreatiebestemming? 
7 Wat is openbare ruimte: link 

 

https://www.ensie.nl/tom-welzen/openbare-ruimte
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• Bij keuzes op het gebied van ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen) kijken we naar het bredere belang 

van het Groene Hart; 

• Inperken/herstructureren van verouderde bebouwing gaat vóór uitbreiden en bebouwen van de open 

ruimte; 

• We zoeken naar oplossingen om bodemdaling tegen te gaan in overleg met de provincie, het Waterschap en 

het Platform Slappe Bodem8. 

 

Energievoorziening en huisvesting 
We hebben een grote verantwoordelijkheid voor het milieu. Door duurzaam met onze energievoorzieningen om 

te gaan, houden we de leefbaarheid van de aarde in stand en zorgen we ervoor dat ook onze kinderen en 

kleinkinderen ervan kunnen genieten. De gemeente is een belangrijke aanjager op het gebied van duurzaamheid 

en heeft een actief faciliterende en organisatorische rol om voor alle belanghebbenden te komen tot een 

realistisch en aantrekkelijk alternatief voor aardgas. Gaswinning is niet duurzaam en dit gaan we dan ook tegen. 

Daarentegen zullen alle initiatieven om duurzame energie te ontwikkelen toegejuicht en gesteund worden. 

 

We vragen aandacht voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat van schoolgebouwen. Aandacht voor 

duurzaamheid op scholen zorgt niet alleen voor een duurzamer gebouw, maar bespaart ook geld op het gebruik 

van het schoolgebouw.  Een voorbeeld hiervan is het programma Frisse scholen; een schoolgebouw met een laag 

energiegebruik en een gezond binnenmilieu. Een energiezuinige, gezonde, duurzame school is maatschappelijk 

gezien een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een voorbeeld voor leerlingen en de omgeving. 

 

Op verschillende plaatsen op bedrijventerreinen is leegstand van bedrijfspanden. Nogal wat van deze panden 

zijn zwaar verouderd en een aantal kantoorpanden is niet meer in de huidige staat te verhuren. We 

ondersteunen de vervanging door moderne, energiezuinige panden. 

 

Concrete punten  
• Nieuwbouw wordt voortaan aardgasvrij; 

• Bestaande wijken maken we gefaseerd aardgasvrij; 

• Gaswinning uit een klein gasveld in Woerden is onaanvaardbaar, Woerden verzet zich samen met de 

buurgemeenten hier tegen; 

• Woerden ontwikkelt en ondersteunt initiatieven om te komen tot aantrekkelijke alternatieven voor aardgas. 

Voorbeeld: duurzame warmtevoorziening door middel van (gemeenschappelijke) warmtepompen; 

• De gemeente is aanjager in het verspreiden van kennis en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in het 

ontwikkelen van duurzaamheidsinitiatieven; 

• Servicepunt duurzaamheid inrichten. In de bibliotheek of in het nieuwe stadhuis is (ook op zaterdag of in de 

avond) een (digitale) balie geopend waar inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen met hun 

duurzaamheidsvraag terecht kunnen; 

• Ervaring en kennis opdoen met grootschalige verduurzaming met initiatiefnemers, onder regievoering van 

gemeente; 

• Inwoners en bedrijven stimuleren om op eigen erf/tuin of dak groen aan te leggen om wateroverlast te 

voorkomen en de luchtkwaliteit te verbeteren (tegengaan fijnstof); 

                                                        
8 Het Platform Slappe Bodem spant zich in voor een integrale aanpak waarin nationale, lokale en provinciale 
overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en 
dragen. Ook werkt het platform aan het onder controle krijgen van de gevolgen van bodemdaling, bijvoorbeeld 
door innovatieve oplossingen en het delen van kennis. 
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• Duurzaamheidsleningen blijven verstrekken om de inwoners te helpen bij het toepassen van duurzame 

investeringen; 

• Energiecoaches inzetten; 

• Stimuleer verduurzaming bestaande bedrijfspanden; 

• Op alle gemeentelijke gebouwen zonnepanelen plaatsen en energiemanagementsystemen toepassen. 

 

Voedselverspilling 
Dagelijks wordt er in het gemiddelde huishouden veel nog bruikbaar voedsel weggegooid. Maar ook bij 

supermarkten en horeca verdwijnt nog te veel in de prullenbak. We willen goede initiatieven om voedsel te 

hergebruiken nog meer voor het voetlicht brengen en wijzen op de vele mogelijkheden die er zijn om voedsel te 

gebruiken. Daarom is het goed om de voedselproductie dichter bij huis te brengen.   

 

Concrete punten  
• De gemeente ontwikkelt, faciliteert en stimuleert, samen met winkeliers, cateraars en bedrijfskantines, 

telers, producenten en de Voedselbank, initiatieven die voedselverspilling tegengaan. 

Voorbeeld is het gebruik van een “doggybag” in de horeca; 

• De gemeente geeft aan welke grond(en) geschikt is/zijn om (tijdelijk) een stadsakker/stadsgroentetuin te 

beginnen. 

 

Milieu en afval 
We moeten ons bewust zijn van het afval dat we produceren en hoe we dit verwerken. Er dient blijvende 

aandacht te zijn voor de inzameling van grondstoffen en restafval. De inwoners worden blijvend gestimuleerd 

om hun afval steeds beter te scheiden. 

 

Om onnodig afval tegen te gaan, stimuleren we de ruileconomie en initiatieven als reparatie-cafés. Zo 

voorkomen we dat goede producten op de afvalhoop belanden. 

 

Concrete punten  
• Verbetering van het scheiden van grondstoffen en restafval stimuleren, zowel financieel als door 

bewustwording door middel van goede voorlichting; 

• Reparatie-cafés, kringloopwinkels en de milieustraat stimuleren om aandacht te geven aan het duurzaam 

omgaan met materialen. 
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Van waarde voor Leefbaarheid 

Veel inwoners ervaren dagelijks dat het in Woerden goed wonen, werken en leven is. Doordat ze een fijne woning 

hebben, in een leuke buurt wonen, er een bloeiend verenigingsleven is, relatief lage lokale lasten zijn en er een 

centrale ligging midden in het Groene Hart is. We mogen hier als Woerden best trots op zijn. Tegelijk zijn er ook 

nog diverse verbeteringen mogelijk. Wij geven aandacht aan verbetering van leefbaarheid! 

 

Allereerst wenst ieder mens een veilige leefomgeving, ongeacht achtergrond of afkomst. 

 

Dagelijks wil iedereen goed wonen, werken en leven. We willen voor Woerden goede werkgelegenheid en een 

gezond ondernemersklimaat: een goed gemeentelijk bestuur en financieel beleid en een goede communicatie 

zijn voor ons belangrijke randvoorwaarden. 

 

Veilige samenleving 
De gemeente heeft met betrekking tot openbare orde en veiligheid een toegenomen maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. De veiligheid wordt onder andere verhoogd door aanwezigheid van goede verlichting, een 

schone stad en de aanwezigheid van politie en toezichthouders. Op sommige plaatsen zal aandacht moeten zijn 

voor infrastructuur (parkeergelegenheid in de Hazelaarstraat), elders voor meer of betere verlichting (donkere 

steegjes). Bovendien wordt elke burger gestimuleerd een bijdrage te leveren aan orde en veiligheid.  

 

Concrete punten  
• Samenwerking bij veiligheid en zorg tussen gemeenten en het Veiligheidshuis (VHRU9); 

• Inwoners betrekken bij de veiligheid in hun directe omgeving en hen laten meedenken over prioriteiten op 

het gebied van veiligheid; 

• Burgernet en buurtinitiatieven zoals Waaks en WhatsApp-groepen in de wijk blijvend ondersteunen en 

promoten; 

• Wijk- en dorpsambtenaren zijn actief en betrokken en geven vorm aan het gebiedsgericht werken; 

• We zetten in op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, aanpak van woninginbraken en overlast van 

drugshandel; 

• Geen experimenten met gemeentelijke wietteelt;  

• Harde drugsaanpak voortzetten, waarbij de focus op het aanpakken van drugsdealers ligt; 

• Meer ruimte voor opsporing van lokale criminaliteit in samenwerking met wijkagenten;  

• Uitvoering geven aan de Verkeersvisie 2030 voor hulpdiensten; deze dienen snel ter plaatse te zijn, maar ook 

veilig en dicht bij het gemelde incident te kunnen komen; 

• Bij een vestigingsaanvraag wordt streng getoetst op het criminele verleden van de aanvrager; 

• Rondom scholen is extra aandacht voor verkeersveiligheid. 

 

Inburgeringsbeleid  
De gemeente Woerden is verantwoordelijk voor goede opvang en integratie van vluchtelingen. Daarom willen 

we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving door hen de taal te leren en 

actief deel te laten nemen aan de maatschappij. We kiezen voor spreiding; zo voorkomen we dat huisvesting van 

statushouders leidt tot verdringing op de huizenmarkt en maatschappelijke onrust veroorzaakt.  Opvang in 

alternatieve woonvormen als kantoorpanden kan alleen als hier ook een mix van de Woerdense bevolking 

woont. 

                                                        
9 VeiligheidsHuis Regio Utrecht 
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Concrete punten  
• We stimuleren initiatieven vanuit de samenleving, die het aanleren van de Nederlandse taal en participatie 

van nieuwkomers bevorderen; 

• De gemeente schakelt het bedrijfsleven in, stimuleert hen statushouders in dienst te nemen en neemt 

barrières zo veel als mogelijk weg. De gemeente vervult hierin zelf een voorbeeldfunctie; 

• In samenspraak met alle belanghebbenden (o.a. Wij zijn Woerden, Vluchtelingensteunpunt Groene Hart, 

COA, IND, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en bedrijfsleven) wordt 

gewerkt aan snelle en efficiënte integratie van nieuwkomers. 

 

Wonen en ruimte 
Goede woonruimte is belangrijk voor de leefbaarheid in een gemeente. Er zijn op verschillende plaatsen 
bouwprogramma’s voor diverse doelgroepen die snel tot realisatie moeten leiden. Ook zijn strategische 
nieuwbouwprogramma’s nodig om aan de vraag te voldoen. Met de openbare ruimte dient zeer zorgvuldig 
omgegaan te worden als het om leefbaarheid gaat. 
 

Concrete punten  
• Het woonbeleid van de gemeente Woerden moet gebaseerd zijn op een actuele vraag én op toekomstige 

ontwikkelingen van de lokale woningmarkt. In de gemeentelijke woonvisie heeft dit een integrale plaats en 

worden noodzakelijke maatregelen beschreven; 

• Er is aandacht bij woningbouwprogramma’s voor starters en senioren, zeker ook in Harmelen, Kamerik en 

Zegveld; 

• Braakliggende terreinen kunnen tijdelijk worden ingezet als locatie voor “tiny houses” door een korte 

procedure en een tijdelijke vergunning af te geven; 

• ChristenUnie-SGP is voor begraven. Cremeren is vanuit Bijbelse uitgangspunten een aangelegen punt. 

Investering in en exploitatie van een crematorium is geen gemeentelijke taak. 

 

Werkgelegenheid en ondernemerschap 
Woerden is een bedrijvige stad die zeer centraal ligt. Het is nodig om continue te bouwen aan werkgelegenheid 
en ondernemerschap te stimuleren. Er zijn diverse punten die op de korte termijn opgelost moeten worden, 
zoals schuifruimte. Tegelijk moeten we het Woerdense karakter behouden! De gemeente Woerden geeft zelf 
het voorbeeld als aantrekkelijke werkgever. 
 

Concrete punten  
• Het typische karakter van de Woerdense middenstand en de diversiteit van winkels wordt behouden, 

Woerden is een stad van handelaars en ondernemers, waar we zuinig op zijn; 

• Samen met de manager binnenstad, winkeliersvereniging, Woerdense makelaars en eigenaren van de 

leegstaande panden wordt leegstand tegengegaan; 

• De promotie van de stad Woerden is versnipperd over verschillende thema’s (Groene Hart, kaas-, fiets- en 

vestingstad, Romeinen). We zien kansen om hierin efficiënter en effectiever te zijn, samen met omringende 

Groene Hart gemeenten; 

• Er dient een oplossing te komen voor het tekort aan ruimte voor uitbreiding van bedrijven. Rekening houdend 

met ons Groene Hart beleid zoeken we, in overleg met de provincie, op een zorgvuldige wijze naar voldoende 

schuifruimte; 

• Inwoners, personeel en ondernemers verdienen een sociaal en maatschappelijk rustpunt in de week. Dat is 

goed voor de balans tussen werk en privé. Geen dwang voor winkeliers om op zondag en andere bepaalde 

tijdstippen open te gaan;  
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• De gemeente Woerden wordt een aantrekkelijke werkgever door op een hoog, professioneel en 

dienstverlenend niveau te opereren. Ambtenaren moeten kennis en relevante competenties bezitten en over 

de juiste hulpmiddelen beschikken, wat nodig is om in een complexe samenleving effectief te opereren. 

 

 

Financiën, bestuur en communicatie 
Aan samenwerkingsverbanden wordt te makkelijk begonnen, zonder de gewenste resultaten goed te 

benoemen, tussentijds te evalueren en een heldere beëindigings-strategie te hebben, als blijkt dat het 

gewenste resultaat niet wordt behaald. Dat kan beter! Ook communicatie mag geen onvoldoende meer scoren. 

Financiën en bestuur zijn zonder meer in orde. 

 

Concrete punten  
• De lokale lastendruk (OZB en andere heffingen) is in Woerden relatief laag; deze laten wij niet meer stijgen 

dan de inflatie; 

• Het kopen van grafrechten moet voor iedereen financieel haalbaar zijn. De tarieven voor de begraafrechten 

worden beheersbaar gehouden door kosten te beperken, bijv. door vrijwilligers te betrekken bij het 

onderhoud. Ook kunnen begraafplaatsen die niet meer gebruikt kunnen worden, uit de exploitatie te halen 

en te verschuiven naar monumentenzorg. De begraafplaatsen moeten op een goed onderhoudsniveau zijn 

uit respect voor de overledenen; 

• Het gemeentebestuur waardeert de kracht van de samenleving en geeft ruimte aan maatschappelijk 

initiatief. De gemeente is een servicegerichte overheid. De manier waarop met inwoners wordt omgegaan is 

transparant, eerlijk en duidelijk; 

• De gemeente Woerden werkt op tal van gebieden samen met andere gemeenten en organisaties. We 

noemen dit “verbonden partijen”. Woerden maakt de afweging en evaluatie van de samenwerking met een 

verbonden partij transparanter;  

• Communicatie krijgt de komende bestuursperiode nog meer vorm. Naast inwonersenquêtes en 

inwonerparticipatie is er extra aandacht voor communicatie rondom groenonderhoud (snoeien van bomen). 
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Bijlage I: Voor wijken en kernen 
In de speerpunten van waarde voor Kwetsbaren, Duurzaamheid en Leefbaarheid geven we richting aan de 

gemeente Woerden vanuit onze drijfveren. Vervolgens vertalen we dit praktisch door naar de wijken en kernen 

in Woerden. Per wijk en dorp geven we concreet aan op welke belangrijke punten we ons richten. 

 

Harmelen  
Concrete punten  
• Op korte termijn woningbouw voor senioren en starters realiseren, waardoor doorstroming een nieuwe 

impuls krijgt. Senioren moeten dicht bij voorzieningen kunnen wonen; 

• Polder Haanwijk moet groen blijven; 

• Goede verkeerscirculatie en nieuwbouwplaatsen in de bebouwde kom; 

• De Dorpsstraat ontmoedigen voor vracht- en landbouwverkeer; 

• verbeteren ontsluiting van het dorp door de oude Kerkweg aan te sluiten op de randweg ter ontlasting van 
o.a. Haanwijk. 

 

Kamerik  
Concrete punten  
• Mede voor het behoud van de scholen in Kamerik is een bescheiden groei van het dorp met nieuwbouw van 

woningen noodzakelijk; 

• Een goede bereikbaarheid van de hoofdwegenstructuur, goede en veilige doorstroming in de woonstraten 
en hoofdwegen met specifieke aandacht voor agrarisch verkeer en fiets- en voetpaden; 

• Instandhouding en waar mogelijk versterken van de voorzieningen voor onderwijs, recreatie, sport, kerken, 

het dorpshuis en de bibliotheek; 

• Inloopspreekuur bij Kinderopvang Klein Kamerik blijft en afspraken op basis van individueel maatwerk 

blijven mogelijk; 

• Een goede digitale infrastructuur voor snel internet in het buitengebied is een urgent punt van aandacht; 

• Het Beschermde Dorpsgezicht moet op onderhoudsniveau A worden gebracht. 

 

Woerden  
Concrete punten voor wijkplatforms Rijnoevers, Snel en Polanen, Waterrijk, Bomen 
en bloemenbuurt, Schilderskwartier, Molenvliet, Staatsliedenkwartier, Binnenstad  
 
Rijnoevers, Snel en Polanen, Waterrijk, Bomen en bloemenbuurt 

• Verkeerssituatie Barwoutswaarder (vrachtverkeer, negeren 30 km zone, sluipverkeer) 

• Verkeersproblematiek Steinhagense weg 

• Bij nieuwbouw Waterrijk gasloos aanleggen en meer duurzaam faciliteren 

• Verkeersproblematiek icm veiligheid in Bomen en bloemenbuurt (sommige straten kan brandweer bijna niet 
de bochten nemen als er veel auto’s staan 

 
Schilderskwartier 

• Veiligheid bevorderen (veiligheid/onveiligheid, de beleving hiervan en te nemen maatregelen) 

• Overlast drugsverkoop van coffeeshop tegengaan (18+ koopt bij coffeeshop en verkoopt door aan 18-) 

• Milieu verbeteren (maatregelen ter bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving).  

• Verkeer en verkeersafwikkeling verbeteren (doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer) 

• Grijs & Groen op orde brengen (openbaar groen, bestrating en straatmeubilair) 

• Voorzieningen / Zorg voor elkaar verbeteren (voorzieningen voor diverse leeftijdscategorieën en 
maatregelen ter bevordering van de sociale samenhang).  

• Duidelijkheid voor inwoners bij gasloos maken geven (wie betaald enz) 

• Bouwterrein wat al jaren braak ligt in 2018 oppakken!  
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Molenvliet 

• Leegstand winkels en voorzieningen tegengaan (apotheek, dierenwinkel, huisarts) 

• Parkeren winkelcentrum verbeteren (soms lastig bij bevoorrading winkels met vrachtwagens) 

• Er komt een actief wijkplatform! 

• Problematiek rondom veiligheid, criminaliteit en sociale zorgen in kaart brengen (Met gebiedsgericht 
werken) 

 

Staatsliedenkwartier 

• Voldoende speelplekken met speel- en sporttoestellen in de wijk (Ten opzichte van heel Woerden zijn dat 
er in het Staatliedenkwartier verhoudingsgewijs een stuk minder) 

• De verwachting is verkeer- en parkeerproblematiek in de toekomst zal toenemen als gevolg van 
nieuwbouwplannen. Daarom duidelijke inzet op handhaving.  

 
Binnenstad (Bestuur platform Binnenstad Woerden i.o.) 

• Schoonmaak van Kerkplein en omgeving, met name na de weekmarkt, zaterdagmarkt en evenementen.  

• Goede toegang tot het centrum door voetgangers (oversteek centrumring). 
 

Zegveld  
Concrete punten  
• Eigenheid en het unieke karakter blijven bestaan; 

• Instandhouding van de maatschappelijke voorzieningen en verlaging van de lasten voor de 
sportvoorzieningen (huur en OZB) en de Milandhof;  
o Beperkte mogelijkheid tot uitbreiding van het bedrijventerrein Nijverheidsbuurt, zodat startende en 

kleine lokale ondernemers de kans hebben om een kleinschalige bedrijfsruimte te verwerven; 

• Woningbouwplannen voor ieder jaar beperkte uitbreiding van Zegveld: 
o Uitvoering Plan weids (woningbouw achter kaaspakhuis/tennisbaan) in 2018 starten; 

o Gemeente werkt mee aan nieuwbouw op de locatie van Kruijt (tussen Jorai en Hoofdweg). 
o Er wordt nog in 2018 gestart met de bouw van een zorgcomplex op de Inbrei-locatie voormalige 

Pionierschool; 

o Complex Boschsloot wordt gerenoveerd. 

• Zekerheid bieden aan Zegveld Zorgt voor uren van dorpsconsulent (vaste aanstelling) voor de toekomst. 
Mogelijk in combinatie met uren voor een deel in wijk van Woerden of Kamerik; 

• Oversteek bij Hervormde kerk wordt aangepakt. Knipperlichten bij begrafenissen, bruiloften en als diensten 
beginnen en afgelopen zijn. Ook in combinatie in geval van een brandweer uitruk. 


