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Als jonge CDA’ers vinden we het altijd leuk om over de actualiteiten te discussiëren. Voor de 
aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 hebben we hieronder onze zes 
belangrijkste standenpunten opgesteld.

  1. VERGEET GENERATIE   

  CORONA NIET.  
Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden dat er veel sociale-evenementen voor jongeren 
regelmatig wegvallen. De sportverenigingen die door maatregelen niet meer toegankelijk 
zijn of de feesten zoals tijdens de Woerdense VakantieWeek en carnaval vonden niet altijd 
doorgang. Het verenigingsleven is een belangrijk onderdeel van de levens van jongeren in 
de gemeente. In je jeugd is het essentieel voor je ontwikkeling dat je ervaringen deelt met 
leeftijdsgenoten. Daarom zetten we erop in dat de jongeren in de gemeente Woerden veel 
te doen hebben op het gebied van sport en andere vrijetijdsbesteding om bij te kunnen 
dragen aan een mooi sociaal leven. Hierbij is het ook belangrijk dat de jongeren zelf hun 
ideeën kwijt kunnen en ze de ruimte krijgen om zelf dingen te organiseren.

  2. EEN EERSTE HUIS EN   

  MOGELIJKHEDEN OM TE   

  BLIJVEN WONEN IN DE   

  GEMEENTE WOERDEN.  
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Een van de meest besproken thema’s van de afgelopen tijd is ongetwijfeld de woningbouw. 
Het is niet eenvoudig om in de woonplaats waarin je bent opgegroeid een geschikte wo-
ning te vinden. Vanuit allerlei richtingen is nu duidelijk geworden dat in de komende jaren 
alles op alles moet worden gezet om de gewenste woningen te bouwen. 

Nieuwe starterswoningen, maar ook woningen in het middensegment en seniorenwonin-
gen zorgen ervoor dat er doorstroming ontstaat en de beschikbare woonruimte zo opti-
maal mogelijk wordt benut. Tijdens deze woningnood moeten we actief werken aan op-
lossingen, ook al heb je niet altijd op alles invloed. In Woerden willen we per jaar tussen de 
drie- en vierhonderd woningen bouwen voor de (sociale) huur- en koopsector.

Een eerste stap voor starters is in ieder geval op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die 
er zijn. Daarom is het belangrijk om de jongeren op de hoogte te brengen van de huidige 
woningmarkt binnen de gemeente, zodat kan worden voorkomen dat de jeugd wegtrekt. 
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  3. AANDACHT VOOR KLIMAAT  

  EN LEEFOMGEVING.  

Bij alles wat we doen moeten we er rekening mee houden dat we de wereld geërfd heb-
ben en weer doorgeven. Binnen het CDA kennen we de term Rentmeesterschap, dit be-
tekent dat we als mensen de taak hebben goed te zorgen voor de wereld om ons heen, 
voor nu en voor de toekomst. Dit houdt in: het goed beheren van landschap, natuur, milieu, 
cultuur en historische gebouwen. Maar ook: het toekomstbestendig maken van zaken die 
we belangrijk vinden zoals ons financiële huishoudboekje, de zorg en het onderwijs.

De gemeente is in veel gevallen niet direct verantwoordelijk voor het beleid, maar heeft wel 
invloed op de manier waarop beleid wordt uitgevoerd. Hierdoor kunnen we invulling geven 
aan de handelswijze om ambitieus te werken aan een mooie duurzame toekomst waarin 
iedereen zich thuis voelt!

In de gemeente kunnen we samen werken aan de energietransitie. We willen daarom ook 
de jongeren hierbij betrekken, het gaat namelijk over hun toekomst. 

Eén van de klimaatdoelen voor 2030 is dat we 49% minder CO2 willen uitstoten en dat alle 
gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk dat 
inwoners hulp krijgen bij het verduurzamen van hun huis, daarom richten we het isolatie-
fonds op. Ook willen we dat voor 2030 de helft van onze energie groen is. Dit doen we door 
op steeds meer plekken zonne- en windenergie op te wekken. Uiteindelijk gaan we in 2050 
van het aardgas af en daarom willen we geen nieuwe gasboring onder Molenvliet.

  4. STAGE EN WERK.  
Tijdens je school- en studietijd ben je jezelf aan het voorbereiden om een goede positie op 
de arbeidsmarkt te krijgen en met name een leuk beroep te vinden. Hierbij is het belang-
rijk dat je ermee kennismaakt hoe het is om binnen een organisatie werken. Daarom willen 
we onderwijs en ondernemers uit Woerden verbinden om jongeren een stageplek aan te 
bieden. Daarnaast willen we scholen stimuleren om jongeren kennis te laten maken met 
maatschappelijke organisaties. Een voorbeeld van een mooi initiatief is het TechnoHUB van 
Woerdens Techniek Talent. Hier kunnen jongeren veel leren over techniek, iets wat het CDA 
aanmoedigt. 

  5. VERKEERSVEILIGHEID &  

  OPENBAARVERVOER. 
Met name vanuit Harmelen, Zegveld en Kamerik is het niet altijd mogelijk om zonder auto 
snel en eenvoudig op bepaalde locaties te komen. Het openbaar vervoer is vaak slechts be-
perkt beschikbaar en dit heeft invloed op de mobiliteit van veel jongeren. Tussen Woerden 
en Utrecht wordt in de aankomende jaren een snelfietsroute aangelegd. 

  6. DOE MEE AAN DE   

  WOERDENSE POLITIEK, WANT   

  JOUW MENING TELT!  
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Door de scholieren en studenten kan hier volop gebruik van worden gemaakt. Voor ons 
is het daarbij natuurlijk belangrijk dat de verkeersveiligheid goed op orde is. 
Het CDA Woerden wil de veiligheid op de fietspaden verbeteren en wil ook de ou

de straatverlichting verduurzamen. Bij de Steinhagenseweg willen we dat er een 
fietstunnel wordt aangelegd zodat de vele fietsers die hier iedere dag fietsen een stuk 
veiliger onderweg zijn. Daarnaast vinden we dat het station van Woerden een boost kan 
krijgen om er een beter knooppunt van te maken met meer voorzieningen.

  6. DOE MEE AAN DE   

  WOERDENSE POLITIEK, WANT   

  JOUW MENING TELT!  

Voor jongeren is het vaak lastig om gehoord te worden of de weg te vinden binnen de 
gemeente om hun mening kwijt te kunnen. Een van de manieren om jouw mening te 
geven is via de politiek. Input van jongeren is natuurlijk erg belangrijk, we kunnen hun 
denkkracht goed gebruiken. Dus heb je ideeën voor de gemeente Woerden? Denk mee 
en neem contact op met een van onze jonge kandidaten of kom een keer langs bij de 
Fractie+vergaderingen van het CDA-Woerden! 
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