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VOORWOORD
Beste inwoners van Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld,

BOUWEN

Aan u is de keuze voor de toekomst van onze gemeente Woerden! Op 16 maart 2022
mogen alle inwoners stemmen tijdens de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad.
U geeft daarbij een inwoner de verantwoordelijkheid om namens u als raadslid de komende jaren de richting van onze gemeente mede te bepalen. CDA Woerden licht in dit
verkiezingsprogramma toe waar wij voor staan, waar wij heen willen en hoe wij dat willen
doen. Samen verder bouwen.

SAMEN
Dit verkiezingsprogramma is niet achter een bureau bedacht. Meer dan 25 maatschappelijke organisaties leverden in gesprekken en per mail hun bijdrage. Meer dan 100 inwoners gingen met ons in gesprek tijdens straatinterviews. De leden van de Woerdense
CDA-fractie in de gemeenteraad en meer dan 70 leden van de lokale afdeling gaven
hun inbreng per mail of door middel van een enquête. Als CDA Woerden vinden we het
belangrijk om politiek te bedrijven midden tussen de inwoners. We gaan op werkbezoek,
zijn benaderbaar voor vragen, en bieden waar mogelijk hulp als inwoners vastlopen.
Onze gemeente is er niet voor zichzelf, maar voor haar inwoners. Vandaar dat we haar
samen met u willen vormgeven.

Toekomstperspectief, dat is wat we nodig hebben. Als we terugkijken, zien we een eerste
heftige coronaperiode die achter ons ligt. We lijken er in het algemeen goed doorheen
te zijn gekomen. Toch geldt dat niet voor iedereen. Bovendien weten we niet wat voor
ons ligt. Er is eenzaamheid. Lokale ondernemers hebben het lastig. Vrijwilligerswerk is
afgebrokkeld. En bovendien was en is er een schreeuwend tekort aan woningen, met
grote sociale gevolgen. De komende jaren zullen we moeten herstellen, moeten bouwen
aan de toekomst. Dit programma vormt de basis waarop wij dat als CDA Woerden willen
doen.
Samen verder bouwen, dat kan ik niet alleen. Achter in dit programma staat een overzicht van de mensen die voor het CDA Woerden op de lijst staan. Ik ben er trots op dat al
deze verschillende mensen onze partij vertegenwoordigen in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Allemaal zetten ze hun tijd en energie in voor onze gemeente.
Samen verder bouwen wil ik ook met u doen. Daarom vragen wij met dit verkiezingsprogramma en met onze kandidaten uw vertrouwen om te werken aan onze gemeente.
Bouwt u mee?
Job van Meijeren
Lijstrekker CDA Woerden

VERDER
De afgelopen jaren is het CDA in Woerden verantwoordelijkheid geweest voor het
stadsbestuur, in de gemeenteraad en in het College van Burgemeester en Wethouders
(B&W). Er zijn veel belangrijke besluiten genomen die al jaren waren uitgesteld. De bouw
van een extra brug over de Rijn. De start van woningbouw in de wijken Snellerpoort en
Middelland. Het herstel van de gemeentelijke financiën. Extra ruimte voor bedrijven. De
komende jaren zullen nodig zijn om deze belangrijke besluiten op een goede manier tot
uitvoering te brengen. Maar dat niet alleen: we moeten de blik verder vooruit richten om
onze gemeente toekomstbestendig te blijven houden, wat betreft de leefomgeving en
wat betreft de zorg voor elkaar. Als CDA Woerden dragen we graag opnieuw ons steentje
bij om daaraan te werken.
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SAMENVATTING IN ZEVEN
HOOFDTHEMA’S
In dit verkiezingsprogramma geven we een uitgebreid beeld van onze plannen voor de
gemeente Woerden in de komende jaren. Hieronder staat een samenvatting van de belangrijkste thema’s.

1. OMZIEN NAAR ELKAAR.
Woerden heeft sterke sociale banden. Toch zijn er nog te veel inwoners in Woerden
eenzaam. Het CDA wil eenzaamheid samen met inwoners bestrijden. Iedereen kan een
beetje omzien naar de ander, en wij willen dat de gemeente mensen hierbij helpt. Wij
willen ontmoetingsplekken in de wijken versterken en de inzet van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen. Bovendien wordt het aanbod van zorg in Woerden
verbeterd door vernieuwing van de ziekenhuislocatie.

2. EEN HUIS VOOR IEDEREEN.
Het CDA wil het bouwtempo in Woerden opvoeren, zodat inwoners een betaalbaar huis
kunnen blijven vinden. Samen met bouwbedrijven en de Woningbouwcorporatie willen
wij in de komende vier jaar 1200 woningen laten bouwen. Een belangrijk deel hiervan
zullen betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen zijn.

3. EEN REALISTISCHE
ENERGIETRANSITIE.
Wij willen dat Woerden in de toekomst ook voor onze (klein)kinderen een prettige plek is
om in te wonen. Ons energiegebruik moet daarom stap voor stap verduurzaamd worden. In 2030 willen wij de helft van het energieverbruik in Woerden duurzaam opwekken.
Het CDA wil maximaal inzetten op zonne-energie op daken en kleinschalig energie opwekken, bijvoorbeeld bij boerderijen. Op grote schaal energie opwekken via zonnevelden
of windturbines vinden wij alleen passend langs de A12.

4. VERDER WERKEN AAN
HET OPLOSSEN VAN
VERKEERSKNELPUNTEN.
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Er zijn belangrijke besluiten genomen om knelpunten op te lossen. In Woerden-West
komt een extra brug over de Oude Rijn, in Woerden-Oost wordt de Steinhagenseweg
omgelegd langs het spoor en komt er een extra fietstunnel. De komende jaren voeren
we deze besluiten uit. Ook onderzoeken we de aanleg van een oostelijke randweg en
verbeteren we schoolfietsroutes.

5. EN VEILIGE, GROENE BUURT
MET GOEDE VOORZIENINGEN.
We investeren niet alleen in nieuwbouw, maar ook in bestaande wijken. Samen met
inwoners zorgen we voor meer groen in de wijk en speelplekken die aansluiten bij de
leeftijd van de kinderen. We hebben aandacht voor veiligheid, ook door de straatverlichting, de wegen, stoepen en fietspaden goed te onderhouden. Iedere wijk heeft een
supermarkt, pinautomaat en postpunt.

6. EEN STERKE LOKALE
ECONOMIE.

We zorgen voor voldoende banen in de buurt door onze ondernemers de ruimte te
geven. We leggen nieuwe bedrijventerreinen aan voor lokale ondernemers die willen
uitbreiden. Zo ontstaat er ruimte op de bestaande bedrijventerreinen, die we bovendien
opknappen. Inwoners die thuis komen te zitten scholen we om, bijvoorbeeld bij
TechnoHUB, of ze gaan aan de slag bij een lokale ondernemer of als vrijwilliger.

7. EEN DIENSTBARE GEMEENTE.
De gemeente is dienstbaar aan inwoners en ondernemers. Het stadsbestuur moet benaderbaar zijn voor vragen en de ambtelijke organisatie moet er zijn voor de inwoners. We
vergroten de deskundigheid in de organisatie: Woerden moet meer zelf kunnen doen.
De gemeente moet ook meer vanuit inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan denken en werken: initiatieven worden positief benaderd.
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VISIE VAN HET CDA WOERDEN
Wat kenmerkt het CDA Woerden? Wat motiveert ons om actief te zijn in lokale politiek? In dit
hoofdstuk geven we een schets van de kernwaarden van het Woerdense CDA en de lokale
CDA’ers in Woerden, Harmelen en Zegveld.
Onze gemeente heeft vele gezichten. Van Harmelen tot Zegveld. Van Molenvliet tot Waterrijk.
Een gemeente met verschillende religieuze en culturele groepen, en een waaier aan kleuren
en identiteiten. Woerden is een stad die bovengemiddeld bijzonder is. Harmelen, Kamerik en
Zegveld hebben elk hun eigen smaak en sfeer. Toch horen al die gezichten bij elkaar. Dat zijn
niet zomaar woorden of zomaar een wens, het is een teken van geloof in samenwerking en
nieuw initiatief. Initiatief dat ondernemend en opbouwend is. En daaruit blijkt ons geloof in
de toekomst van een betrokken samenleving. Het CDA Woerden is gebouwd op dit idee. Wij
willen niet dat we een land worden van polarisatie en tegenstelling, waarin iedereen het zelf
maar moet uitzoeken. We willen het samen doen. Wie mee wil doen, hoort bij de christendemocratie. Lukt ons dat? Niet altijd, want mensenwerk is altijd onvolmaakt en kwetsbaar. En
soms falen we, net zoals elke politicus. Maar als dat gebeurt, staan we samen weer op.

Voor ons als CDA Woerden zijn vier dingen belangrijk

1. Midden in de samenleving.
Daar willen we staan. Het midden is de plek tussen mensen en organisaties. Samen zijn
mensen in staat om voor elkaar te zorgen, problemen op te lossen en een goed leven te
leiden. Het CDA wil dat samenleven bevorderen en niet in gevaar brengen door te veel marktwerking of door regels vanuit de overheid. Het CDA wil daarom ook het gesprek bevorderen
tussen mensen met verschillende overtuigingen. We houden het niet bij praten: we willen
problemen niet alleen benoemen, maar die ook oplossen. Om dit te bereiken, moet men
bereid zijn om compromissen te sluiten, want alleen samen komen we verder.

3. Vaste waarden.
We zijn verbonden met een levende traditie, een geschiedenis van stad (meer dan 650 jaar!),
dorpen en mensen. We bouwen verder op wat onze voorouders hebben opgebouwd en we
moeten het leven en de aarde op de best mogelijke manier doorgeven aan volgende generaties. Als CDA Woerden willen we rechtvaardige politiek bedrijven. Iedereen moet de mogelijkheid hebben een bijdrage te leveren aan iets wat groter is dan ‘ik’. Kwetsbare mensen
moeten niet aan hun lot worden overgelaten.

Onze gemeente is klein genoeg om een gemeenschap te zijn en groot genoeg om veel zelf
te kunnen. Deze Woerdense maat is belangrijk. We hebben een stedelijke uitstraling, maar
weinig grootstedelijke problematiek. We koesteren een dorpse saamhorigheid, maar kijken
verder dan alleen de buurt. Zo moeten we samen ook vooruit in Woerden en de dorpen:
de waarde die er is willen we vasthouden, maar zonder vast te roesten. Vernieuwen, maar
zonder te verliezen.
In onze motivatie zitten ook vaak persoonlijke redenen, zoals geloofsovertuiging, zorg voor
elkaar of hart voor de ander. Wat ons verbindt zijn de uitgangspunten van het CDA, die
klassiek maar toch ook actueel zijn. Wij willen recht doen. Goed leven met en voor elkaar.
Verschil verbinden. Samen verantwoordelijkheid nemen voor Woerden, Harmelen, Kamerik
en Zegveld.

2. Volkspartij.
Het CDA Woerden wil altijd openstaan voor de veelkleurige samenleving, een samenleving
die meer is dan de optelsom van individuele belangen. We doen een appèl op iedereen
om te helpen zo’n samenleving op te bouwen. Ieder mens telt mee. We moeten dan ook
oog hebben voor degenen die niet goed mee kunnen komen, voor de kwetsbaren en de
mensen die niet de winnaars zijn van een maatschappij waarin alles om het ‘ik’ lijkt te draaien. Als CDA Woerden zoeken we het goede voor iedereen: maatschappelijk welzijn in onze
gemeente is belangrijk voor ons allemaal.
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1. OMZIEN NAAR ELKAAR.
Visie van het CDA Woerden
‘Je bent meer mens in relatie tot de ander.’
We leven allemaal met elkaar samen in onze
eigen straat, buurt en wijk. Dat is waar mensen elkaar ontmoeten, een praatje maken
en waar we elkaar ook een beetje op weg
kunnen helpen. We redden ons gewoonlijk
zelf, maar wanneer dat even niet zo goed
lukt, hoeven we niet alles in ons eentje op te
lossen. We hoeven ons niet met onze problemen op te sluiten achter onze voordeur. We
zijn er voor elkaar. Maar daarvoor is het wel
nodig dat we elkaar ontmoeten en waar nodig een helpende hand of een luisterend oor
bieden. Tegelijkertijd – en dat is misschien
nog wel moeilijker – moeten we zelf ook om
hulp durven vragen aan de ander als we er
zelf niet goed uitkomen.
Waar mensen elkaar ontmoeten, moeten er
ook voorzieningen zijn om elkaar op weg te
kúnnen helpen. De huisarts, het consultatiebureau, de apotheek en het gemeenteloket
zijn bekende plekken waar we onze zorgvraag kunnen stellen. Er zijn ook vele (onzichtbare) hulpvragen, die niet zozeer te maken hebben met medische kwesties, maar
met alledaagse moeilijkheden. Die kunnen
soms net zoveel van mensen vergen, maar
hiervoor zullen we niet zo snel naar een
dokter lopen. Dan kunnen we juist elkaar
tot hulp zijn. Vaak met een klein gebaar: een
boodschap doen voor elkaar, samen een
wandeling maken of de weg wijzen naar
professionele hulp.

Omzien naar elkaar
versterken.
In Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld
wordt veel omgezien naar elkaar Toch vallen er ook gaten. We zijn vaak druk en er is
minder oog voor mensen om ons heen. Tegelijkertijd worden mensen steeds ouder en
wonen ze steeds langer thuis, in de wijk.

10
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Dat vraagt versterking van het omzien
naar elkaar.
1. Woerden heeft een krachtige samenleving, met duizenden vrijwilligers die zich
inzetten voor anderen. Woerden heeft
een bruisend verenigingsleven. Dat koesteren we. De rol van de gemeente is om
vrijwilligers de ruimte geven die nodig is
en hen waar nodig te ondersteunen.
2. Wij stimuleren straat- en buurtactiviteiten en steunen initiatieven zoals ‘Woerden voor elkaar’, waar vraag en aanbod
bij elkaar gebracht worden. Ook initiatieven zoals het ‘Inloophuis ’t Centrum’ en de
‘Thuisbus’ (die naar de mensen toe gaat in
de diverse wijken en activiteit en ontmoeting organiseert) dragen bij aan een sterke
samenleving waarin we oog hebben voor
elkaar.
3. We zijn trots op de vele evenementen die
door vrijwilligers in de stad en in de wijken georganiseerd worden. Wat het CDA
betreft, zou de gemeente dit maximaal
moeten ondersteunen en mogelijk maken.
4. Het CDA verwacht van huisartsen en
praktijkondersteuners dat zij het zorgnetwerk goed kennen en ook ‘welzijn op
recept’ voorschrijven. Er is aandacht voor
het voorkómen van problemen. Dat kan
worden bereikt door te praten over gezondheid, goede relaties en de weg weten
naar advies en hulp.
5. WoerdenWijzer is het loket van de gemeente waar men kan aankloppen voor
hulp. Het fungeert als centrale doorverwijzer in de zorg. Het CDA blijft inzetten op
betere kwaliteit van dit loket en het aansluiten op netwerken en vrijwilligers.
6. Wij willen een ‘aanvalsplan’ opstellen
voor de bestrijding van eenzaamheid,
samen met inwoners en vrijwilligersorganisaties. Iedereen kan daaraan namelijk
een steentje bijdragen. De gemeente zet
dit hoog op de agenda met van alle maatschappelijke samenwerkingspartners.
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7. De dorps- en wijkhuizen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen in de wijken.
Het CDA wil de functie van deze plaatsen
versterken. Hierbij gaat het niet om het
bezitten van deze gebouwen, maar om
de functie ervan in de wijk en de verbinding met maatschappelijke organisaties.
8. In de wijken Molenvliet en Staatsliedenkwartier zijn deze ontmoetingsplaatsen
minder goed georganiseerd. Daarom
gaan we in overleg met inwoners en het
wijkplatform kijken naar mogelijkheden
om deze plekken beter te organiseren.
9. Het CDA wil meer woningen voor ouderen om in groepen en met zorg (door
professionals, maar ook zorg voor elkaar) te wonen. Het Thuishuis en de
Pionier zijn daarvan eerste goede voorbeelden.

Zorg dichtbij.

Mensen blijven langer zelfstandig thuis
wonen. Dat vraagt om een goed netwerk
van ondersteuning dicht bij de mensen
thuis. Vrijwilligers, thuiszorg, huisarts en het
wijkcentrum staan met elkaar in verbinding.
Sinds het samengaan van het Hofpoort
ziekenhuis en het St. Antoniusziekenhuis is
de ziekenhuiszorg in Woerden magertjes
geworden. Ook de apotheek heeft beperkte
openingstijden. Dat maakt het netwerk van
zorg dichtbij kwetsbaar, en het CDA vindt
versterking nodig. Thuis is de basis. Soms is
een tijdelijk verblijf ergens anders nodig,
bijvoorbeeld vanwege revalidatie na een
ziekenhuisopname. Gelukkig zijn er in
Woerden mogelijkheden voor tijdelijk verblijf om te kunnen herstellen dicht bij eigen
huis.
10. Het CDA is blij met de mogelijkheden
die onze Woerdense verpleeghuizen en
het Zorgpension bieden voor herstel
dicht bij huis. Het CDA wil deze voorzieningen uitbreiden voor de toekomst.
11. Ook partners, familieleden en buren
die (soms ongewild) zorgtaken op zich
nemen, moeten kunnen rekenen op

Woerden
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voldoende mantelzorgondersteuning,
respijtzorg (d.w.z. tijdelijke overname van
de mantelzorg) en waardering van de
gemeente. Mantelzorgers krijgen ieder
jaar een financiële blijk van waardering
van de gemeente: het zogenoemde mantelzorgcompliment. Het CDA stimuleert
initiatieven zoals het logeerhuis Bredius
en activiteiten in de wijkcentra.
12.Het CDA wil de zorg in onze gemeente
versterken. De plannen voor meer zorgaanbod op de Woerdense ziekenhuislocatie steunt het CDA van harte. Het gaat
daarbij onder andere om meer specialistische zorg voor ouderen. Uitgangspunt
is dat het zorgaanbod toeneemt, en dat
de polikliniek blijft bestaan en wordt
uitgebreid. Het CDA wil ook dat er huisartsenzorg in de avond en het weekend
beschikbaar komt, en dat de beschikbaarheid van een apotheek toeneemt in
avonden en het weekend.

Meedoen met de samenleving.
De maatschappij raast aan ons voorbij. Het
lukt niet altijd voor iedereen om aangehaakt
te blijven. Het CDA vindt het van groot
belang dat iedereen mee kan doen in de
samenleving. Hierbij blijven we steeds weer
vragen om respect te hebben voor elkaar.
We zijn ons er ook van bewust dat talenten
niet altijd gelijk verdeeld zijn. Daarom hebben we extra aandacht voor mensen in onze
samenleving die zorg en ondersteuning van
de gemeente nodig hebben.
13. Wat het CDA betreft, staat meedoen
centraal. Daarbij heeft betaald werk de
voorkeur, want zelfstandig een eigen
inkomen verdienen zorgt voor een gevoel
van eigenwaarde en geeft meer zekerheid op de lange termijn. We zijn er gezamenlijk voor verantwoordelijk om hier
succesvol in te zijn. Zonder vrijblijvendheid, dus iedereen spant zich maximaal in
om dit doel te bereiken.
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14. We benutten samen met Woerdense
ondernemers en TechnoHUB maximaal
de vele vacatures die er momenteel op de
krappe arbeidsmarkt zijn om inwoners aan
het werk te krijgen.
15. De uitvoering van de Participatiewet is
een taak van de organisatie Ferm Werk,
maar is een verantwoordelijkheid van
ons allemaal. Er moet een brede keuze
aan mogelijkheden komen om iedereen
een plek in het arbeidsproces te geven.
Verbinding met bedrijven, instellingen,
verenigingen en vooral de gemeente zelf is
hierbij van groot belang.
We zullen ook moeten stilstaan bij de manier
waarop we mensen willen laten meedoen.
Door laaggeletterdheid of analfabetisme is
informatie lang niet altijd begrijpelijk voor
iedereen. Dit soort problemen zijn vaak
onzichtbaar, maar kunnen grote gevolgen
hebben.
16. Het CDA wil garanderen dat informatie
voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk
kan zijn. De gemeente zorgt ervoor dat
haar eigen communicatie hierop regelmatig wordt nagekeken.
17. Als het nodig is, bieden we ondersteuning door middel van thuishulp bij administratie of belastingaangifte. Hierin spelen
ook vrijwilligers een belangrijke rol.
Ook verschil in inkomen kan een rol spelen
in de mate waarin iemand kan meedoen
in de samenleving. Armoede heeft een
grote impact op het leven, zeker in een
gezinssituatie. Kinderen die in armoede
leven, moeten ook kunnen blijven meedoen.
18. Het CDA steunt initiatieven om kinderen die in armoede opgroeien te helpen.
Scholen, vrijwilligersorganisaties, de
GGD, de huisarts en de gemeente dragen
hier allemaal aan bij. We zorgen ervoor
dat deze kinderen kunnen deelnemen aan
bijvoorbeeld sport, cultuur en zwemles.
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Sport en sportverenigingen

Sportverenigingen in onze gemeente
leveren een belangrijke bijdrage aan ontspanning, ontmoeting met elkaar en een
gezonde levensstijl. Het CDA vindt die
bijdrage belangrijk en wil dat sportverenigingen makkelijk toegankelijk zijn. En dat
moet in de toekomst zo blijven voor binnen- én buitensportverenigingen. Steeds
meer inwoners gaan buiten sporten en
maken daarbij gebruik van de openbare
ruimte (de buitenruimte die van iedereen
is). Als CDA Woerden willen we die
mogelijkheden uitbreiden.
19. De huur die buitensportverenigingen
moeten betalen, is in het verleden fors
verhoogd. Wat het CDA betreft, stijgt
deze huur niet verder.

23. Het CDA wil dat de gemeenteraad in 2023
een keuze kan maken over de toekomst van
de zwembaden in Woerden en Harmelen.
Voor het CDA zijn er drie voorwaarden: ieder
kind in onze gemeente kan zonder lange
wachtlijst of lange reistijd een zwemdiploma
halen, verenigingen kunnen gebruik blijven
maken van de zwembaden én de kosten voor
zwemmen blijven betaalbaar.

Strand Cattenbroek

24. De ontwikkeling van zwemfaciliteiten
bij recreatieplas Cattenbroek duurt langer
dan gehoopt. Het CDA staat achter het plan
om hier een eiland te creëren met veel recreatieve voorzieningen. Toegang tot het strand
moet gratis blijven, zodat iedereen hier gebruik van kan maken. We willen hier zo snel
mogelijk een definitief besluit over nemen en
doorgaan met de uitvoering.

20. De huur die binnensportverenigingen
betalen, zou worden verhoogd. Door de
coronacrisis is dit niet doorgegaan. Het
CDA Woerden wil dat de huurverhoging
helemaal niet doorgaat.

Cultuur

21. Het CDA wil een veilig wielerparcours
op Sportpark Cromwijck opnieuw op de
agenda zetten. In de komende periode willen we samen met de vereniging
investeren in een veilige oversteekplaats
voor de andere gebruikers van het sportpark.

De grotere instellingen Stadsmuseum, Klooster, KUVO, bibliotheek en cultuurplatform vormen een onmisbaar onderdeel van het Woerdense aanbod aan educatie en ontspanning
waar we allemaal van genieten. Even belang
rijk zijn de vele kleine en grotere organisaties en ledenverenigingen die actief zijn in
Woerden en de dorpen. De activiteiten in de
cultuursector dienen veel doelen: mensen
verbinden, taalachterstand bestrijden, muziekonderwijs geven, bijdragen aan zorg voor
elkaar.

22. Het onderhoud en het gebruik van
sporthallen in de gemeente Woerden
is onoverzichtelijk geregeld. Het CDA
Woerden wil een onderzoek doen naar
de oprichting van een sportbedrijf om dit
beter en toekomstbestendig te organiseren. Uitgangspunt is dat de kosten voor
huurders niet toenemen.

Zwembaden
Het contract met het vrijwilligersbestuur van
Woerden Sport voor het gebruik van onze
beide zwembaden (Woerden en Harmelen)
loopt af in 2025. We zullen een keuze moeten maken voor de toekomst.
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Woerden heeft een sterke culturele sector,
dankzij veel actieve vrijwilligers. Door de coronacrisis heeft de sector wel schade opgelopen.

25. CDA Woerden steunt grote en kleine culturele instellingen, verenigingen en initiatieven. Belangrijk is dat het geld dat de gemeente beschikbaar heeft zoveel mogelijk bijdraagt
aan een rijk cultureel aanbod.

27. De bibliotheek krijgt steeds meer functies in de samenleving. Het is allang niet meer
een plek waar je alleen boeken leent en leest.
Het is een ontmoetingsplek, waar Woerdenaren ook worden geholpen met digitale zaken
en met leesvaardigheid. We willen ervoor zorgen dat de bibliotheek deze verbindende rol in
Woerden en de dorpen beter kan invullen.
28. Het CDA vindt een stabiel cultuurbeleid
en meerjarige financiering belangrijk. In de
gemeentelijke begroting moet er niet alleen
tijdelijk geld zijn voor vernieuwing en voor
tijdelijke activiteiten. De financiële basis moet
ook voor meerdere jaren op orde zijn, zodat
goede initiatieven ook in stand kunnen blijven.

Cultureel erfgoed

We investeren in het behoud van onze betekenisvolle en herkenbare monumenten. Behalve grotere restauraties ondersteunt de
gemeente ook kleiner – maar even waardevol
– cultuurhistorisch erfgoed, bijvoorbeeld door
kleine subsidies te verstrekken aan particulieren.
In de openbare ruimte geven we aandacht aan
de waarde van het historische karakter van de
stad Woerden en de dorpskernen.
29. Woerden is een stad met historie. Onze
regio heeft historische bijzonderheden in het
landschap, zoals de Limes (de grens van het
oude Romeinse Rijk). Die historie is waardevol,
en we willen die behouden. Als CDA Woerden
vinden we de momenten om het verleden
te vieren (zoals 650 jaar Woerden) belangrijke mijlpalen. Samen met organisaties en het
onderwijs willen we deze band met de historie
van onze gemeente in de komende jaren verder versterken.

26. Er is veel samenwerking tussen culturele
partijen om elkaar aan te vullen. De gemeente moet deze samenwerking stimuleren. Dit
kan onder andere door de inzet van een zogenoemde cultuurmakelaar. (Zie het cultuurmanifest ‘Woerden: culturele stad met creatief
vermogen’.)

Woerden
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2. EEN GROENE LEEFOMGEVING
WAAR HET FIJN WONEN IS.
Visie van het CDA Woerden
De buurt is belangrijk voor uw woon- en
leefgenot. Het moet er veilig zijn en schoon.
De stoep moet recht liggen, u moet er veilig kunnen fietsen. Ook voldoende en goed
onderhouden groen is belangrijk. In de wijk
moet de wijkagent, de handhaver en de
brandweer zorgen voor veiligheid. De wijken
moeten goed bereikbaar zijn voor verkeer,
en verkeersknelpunten in Woerden die voor
opstoppingen of onveiligheid zorgen moeten
worden opgelost. Om die fijne buurt om in te
wonen werkelijkheid te maken, hebben we
visie nodig. Visie op de ontwikkeling van onze
gemeente. Als CDA Woerden is onze visie op
de ontwikkeling van Woerden er eentje met
een Woerdense maat.

3. Het CDA wil in de dorpen zoveel mogelijk binnen de dorpsgrenzen bouwen. Beperkte uitbreidingen zijn nodig en kunnen
plaatsvinden aan de rand van de dorpen. Een
groene inpassing is daarbij belangrijk. Deze
uitbreidingen zijn gericht op huisvesting voor
de dorpse gemeenschap en het op niveau
blijven van lokale voorzieningen zoals supermarkt en school

Ons landschap en onze omgeving

5. De energietransitie zal onmiskenbaar
invloed hebben op ons landschap. Als CDA
willen we de energietransitie zoveel mogelijk
kleinschalig vormgeven, dus bij woningen,
bedrijven en boerderijen. Voor windturbines
en zonnevelden zien wij alleen mogelijkheden langs de A12 (wind en zon) of de spoorlijn
(zon). Hierbij is inpassing in het landschap een
voorwaarde.

Ook in de toekomst moet de gemeente
Woerden een hoofdstad in het Groene Hart
blijven. Onze dorpen moeten levendig blijven, met voldoende inwoners, waardoor de
voorzieningen kunnen blijven bestaan. We
moeten zorgvuldig omgaan met de groene
ruimte om ons heen. Tegelijkertijd willen we
dat Woerden een gemeente is waar het fijn is
om te wonen, te werken en te recreëren. Ook
moeten we aan de slag met de energietransitie. Dat vraagt om een voortdurende afweging van verschillende belangen. Het CDA
Woerden heeft een aantal uitgangspunten bij
deze keuzes.
1. Wij willen dat het groene landschap om
ons heen voor inwoners van de gemeente
een belangrijke plek voor recreatie en ontspanning is en blijft.
2. Het CDA wil dat woningbouw in Woerden
tot 2030 alleen binnen de stad plaatsvindt.
Dicht bij het station (Poort van Woerden,
Snellerpoort, Middelland) is nog ruimte voor
duizenden woningen.
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4. Wij willen dat er de komende jaren meer
ruimte komt voor lokale ondernemers. Dit
doen we door bestaande bedrijventerreinen
opnieuw in te richten en door te zorgen voor
nieuwe bedrijfsruimte. Hierdoor ontstaat
ruimte voor de groei of verplaatsing van bedrijven.

6. Vanuit de overheid is een gebiedsgerichte
aanpak nodig om te werken aan de opgave
voor het verminderen van de uitstoot van
stikstof die komt vanuit landbouw, verkeer,
industrie, de energiesector en de bouwsector
voor het verbeteren van de natuur en luchtkwaliteit.

Toekomst van het Groene
Hart

De zorg voor ons Groene Hart wordt in belangrijke mate gedragen door boerenfamiliebedrijven in ons buitengebied. Samen met
natuurbeheerders zijn zij de hoeders van ons
karakteristieke polderlandschap.

Voor de toekomst hebben we te maken met
grote opgaven zoals het afremmen van de
bodemdaling en de energietransitie.
Als CDA Woerden vinden we het belangrijk dat ook in de toekomst in ons vruchtbare landschap voedsel wordt geproduceerd.
Bovendien willen we dat het landschap met
koeien in de wei behouden blijft, en dat boeren deel blijven uitmaken van onze lokale
gemeenschap en economie.
7. Het CDA wil dat de gemeente zich inzet
voor het behoud van boerenfamiliebedrijven
in ons Groene Hart. We zijn tegen gedwongen uitkoop of onteigening van boeren. Een
gebiedsgerichte aanpak van boeren en overheid is nodig om te werken we aan de opgaven van de energietransitie en bodemdaling.
8. Het Groene Hart is belangrijk voor recreatie, ontspanning en de economie van Woerden. We willen bij ontwikkelingen het Groene
Hart zoveel mogelijk met rust laten, zodat dit
gebied gebruikt kan worden voor voedselproductie en als leefgebied voor weidevogels.
9. Samen met boeren, ondernemers en de
provincie zetten we ons in om de wandel-,
vaar- en fietsmogelijkheden uit te breiden.
We versterken recreatieve knooppunten zoals
Landgoed Bredius en het Oortjespad.

Onderhoud van groen,
fietspaden, stoepen en
wegen

De uitdagingen voor de gemeente Woerden
op het gebied van de leefomgeving zijn groot.
Het goed onderhoud van de openbare ruimte
staat ter discussie. Het CDA wil dat er extra
geld uitgegeven wordt om de buitenruimte op orde te houden. Er moeten echter ook
scherpere keuzes gemaakt worden waar het
geld wel en niet aan wordt uitgegeven. Voor
de komende jaren zijn de grootste taken: het
basisonderhoud goed op peil houden, groot
onderhoud uitvoeren, en de openbare ruimte
klimaatbestendiger maken om de gevolgen
van hitte en forse regenbuien op te vangen.
10. Wij willen extra geld beschikbaar maken
voor het onderhoud van de openbare ruimte. Deze moet schoon, heel en veilig zijn.
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11. Voor de openbare ruimte wil het CDA
minder beleidsnotities en visies ontwikkelen, maar meer inzetten op het praktisch onderhoud. Het groen, de wegen, de stoepen
en fietspaden, en de straatverlichting moeten
eenvoudig en doelmatig worden onderhouden.
12. De gemeente moet keuzes maken. Het
CDA kiest voor goede kwaliteit van onderhoud aan wegen, stoepen en fietspaden.
Veiligheid onderweg staat voorop.
13. Groen is belangrijk, vooral groen in de
buurt. Het CDA wil meer ruimte voor buurtgroen bij de (her)inrichting van woongebieden.
14. We willen het groen in de gemeente wat
meer zijn gang laten gaan. We stimuleren
ecologisch maaibeheer en ontmoedigen het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen,
zowel in de openbare ruimte als in tuinen. Bij
het beheer van het groen is veiligheid het uitgangspunt. Bij vernieuwing van groen wordt
gekozen voor planten en bloemen die van
nature in Nederland groeien. Hiermee willen
we bijdragen aan de biodiversiteit van planten
en dieren.
15. De groene gebieden in onze parken zijn
oases van rust. Voorbeelden zijn Landgoed
Bredius, wijkpark Molenvliet, het Westdampark, het Park Mijzijde en het Koningspark.
Die parken willen wij beschermen en versterken.
16. Woerden werkt aan een aanpak om de
openbare ruimte klimaatbestendig te maken voor 2050. Wij zijn hier een voorstander
van en willen maatregelen nemen om hittestress en wateroverlast in te toekomst te
voorkomen. Dat combineren we met de planning van groot onderhoud.
17. De straatverlichting van de gemeente
Woerden is oud en versleten. Het CDA wil
dat alle verlichting in de komende tien jaar
wordt aangepakt om deze te vervangen en te
verduurzamen. Hiermee worden ook energiekosten bespaard.
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18. Het CDA vindt het belangrijk dat er in
iedere wijk goede speelvoorzieningen zijn
voor kinderen. Dit willen we in vier jaar tijd
geregeld hebben. Daarbij wordt ook gekeken
hoe initiatieven van bewoners de speelplekken leuker en mooier kunnen maken. Dit kan
voor de gemeente kosten besparen. In Kamerik is hier al ervaring mee opgedaan.
19. Meldingen van inwoners over de openbare ruimte worden op werkdagen binnen
24 uur opgepakt. Er wordt altijd een reactie gegeven over wat er met een melding is
gedaan. Er is een serviceploeg die deze zaken
snel oppakt.
20. Het CDA wil dat inwoners een grotere
bijdrage leveren aan een groene leefomgeving. Te vaak zijn tuinen nog vooral bestraat.
Samen met tuincentra, hoveniers en inwoners willen we extra aanmoedigen dat inwoners meer groen in de tuin zetten.

Begraafplaatsen

21.Het CDA wil dat we respectvol omgaan
met onze overledenen. Begraafplaatsen
worden daarom goed onderhouden.
22. Op begraafplaats Rijnhof is nog veel
ruimte. Het CDA Woerden wil dat onderzocht
wordt of een gedeelte van deze begraafplaats ingericht kan worden als natuurbegraafplaats.

Verkeer

De verkeerssituatie van Woerden is een
knelpunt uit het verleden dat problemen
blijft geven. In de afgelopen jaren zijn er een
aantal grote beslissingen genomen die in de
toekomst verschil gaan maken. De gemeenteraad heeft een besluit genomen over een
extra brug over de Oude Rijn, die komende
jaren wordt aangelegd. Bovendien wordt de
Steinhagenseweg omgelegd langs het spoor.
Daarbij worden ook een fietstunnel en snelfietspad aangelegd. Het CDA wil daar in de
komende periode mee aan de slag. We willen
ook nieuwe besluiten nemen om andere verkeersknelpunten op te lossen. Stap voor stap
werken we zo aan de doelen uit de Verkeersvisie 2030.
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Het doel is dat Woerden een veiliger fietsstad
wordt en dat autoverkeer goed kan doorstromen, zoveel mogelijk buiten centrum
en woonwijken om. Ook ons OV-knooppunt
station Woerden willen we in de komende
jaren versterken.
23. In de komende jaren wordt een extra
brug over de Oude Rijn gebouwd op de
locatie Rembrandtbrug. Hiermee neemt de
verkeersdrukte op de Rembrandtlaan, Joz. Israëlslaan, Hoge Rijndijk en Boerendijk fors af.
24. Na de bouw van deze extra brug bekijken we (opnieuw) de verkeersstromen in
Woerden-West. Zo onderzoeken we of het
nodig is om de westelijke randweg (zuidelijke
deel) uit te breiden. Als de voordelen voor de
inwoners opwegen tegen de kosten van zo’n
uitbreiding, kan dit in de toekomst de verkeersdrukte op de Hollandbaan verminderen.
25. De omlegging van de Steinhagenseweg en de bouw van een fietstunnel bij de
Steinhagenseweg-Beneluxlaan worden in
2022 afgerond. Daarmee wordt verkeer verder van de woonwijk door Woerden geleid.
Bovendien zorgt het voor een veilige oversteekplek voor fietsers en voetgangers.
26. Het CDA wil in de komende periode
een besluit nemen over de aanleg van een
oostelijke randweg. Deze weg zou de verkeersdrukte over de Steinhagenseweg-Beneluxlaan moeten verminderen en het doorgaand verkeer om Woerden heen leiden. Een
voorwaarde is wel dat de provincie en het
Rijk ook meebetalen in dit plan.
27. Het station moet de komende jaren worden ontwikkeld tot een nog belangrijker
knooppunt voor het openbaar vervoer van
Woerden en de regio. Dit doen we door de
uitvoering van de Stationsvisie en de bouw
van extra woningen in de omgeving van het
station. Samen met ProRail, NS, Provincie
en Rijk wil het CDA een upgrade van station
Woerden, met betere voorzieningen en verbindingen voor reizigers.
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28. Als het Rijk en de Provincie meebetalen aan de ontwikkelingen van het station
én als een oostelijke randweg is aangelegd,
kan eventueel besloten worden om de
Polanertunnel af te sluiten voor autoverkeer.
29. De nieuwe woningbouw op Middelland
betekent dat er nieuwe verbindingen nodig
zijn. Het CDA is voorstander van een fietsbrug
die de Blekerijlaan over Singel en spoorlijn
verbindt met het Stadshart.
30. Fietspaden naar de dorpen en andere
steden moeten de komende jaren worden
verbreed en verbeterd. Hiermee worden ze
geschikt gemaakt voor de opkomst van elektrische fietsen en voor meer recreatief gebruik.
Dit kan gedaan worden op het moment dat
deze paden aan vernieuwing toe zijn.
31. Het CDA wil blijven investeren in de veiligheid van schoolroutes, zodat alle kinderen in
Woerden veilig naar school kunnen lopen en
fietsen.
32. Als CDA Woerden willen we dat in 2030
de maximumsnelheid in alle woonwijken 30
kilometer per uur is. De wegen in de wijken
moeten hierop worden ingericht.
33. Het CDA wil dat de centrumring veiliger
wordt voor fietsers en beter over te steken
is voor voetgangers. Het centrum moet goed
bereikbaar zijn en blijven voor bestemmingsverkeer. De aanrijroutes naar de parkeergarages en Nieuwstraat, Rijnstraat en Wagenstraat
zijn daarbij het belangrijkst.
34. De Rijnstraat zorgt op drukke dagen
(zoals woensdag en zaterdag) voor gevaarlijke situaties. Het CDA wil een proef doen en
de straat op deze drukke dagen afsluiten voor
fietsers en bromfietsen. Als dat een succes is,
wordt die afsluiting op drukke dagen definitief.

Parkeren

Het parkeerbeleid moet dienstbaar zijn aan de
inwoners, ondernemers en bezoekers van de
binnenstad en aan de inwoners van de wijken
daaromheen.

Woerden
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35. De belangrijkste knelpunten van het
nieuwe parkeerbeleid worden opgelost. Het
CDA Woerden heeft daar voorstellen voor
gedaan. We zullen scherp blijven opletten dat
er een balans is tussen de verschillende belangen in de stad.
36. Het CDA wil dat de parkeertarieven niet
worden verhoogd. Een bezoek aan de binnenstad moet betaalbaar blijven. Als de parkeerinkomsten van de gemeente hoger zijn
dan de kosten voor parkeren moet dit worden
teruggegeven aan bezoekers en inwoners van
de binnenstad.
37. Het CDA wil parkeren in de parkeergarage aantrekkelijker maken voor bezoekers én
bewoners door middel van een voordeliger
parkeertarief.

Veiligheid

Woerden is een veilige gemeente om te
wonen. Toch heeft ieder misdrijf en elke inbraak of fietsendiefstal een grote impact op
slachtoffers, en criminaliteit moet worden bestreden. Wij richten ons vooral op vormen van
criminaliteit die veel gevolgen hebben voor de
slachtoffers, hun directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving. Voorbeelden
zijn woninginbraken en ondermijning (georganiseerde misdaad en drugshandel). Daarnaast heeft het CDA veel oog voor de belangrijke rol van de brandweer in onze gemeente.
38. We waarderen de rol van de wijkagent in
onze wijken en dorpen. Als er landelijk meer
capaciteit voor de politie komt, willen we dat
de burgemeester zich hard maakt voor extra
inzet in de buurt.
39. Het CDA wil dat de politie niet te ver weg
is, maar in de buurt van de inwoners. Daarom zijn we voorstander van het besluit om
een nieuw politiebureau in Woerden te bouwen, zodat de politie hier blijft en niet vertrekt
naar een buurgemeente.
40. Wij willen dat het Woerdense team van
handhavers (BOA’s) minimaal uit vier fulltime
medewerkers bestaat, zodat er voortdurend
handhaving beschikbaar is.
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41. Wij willen dat de gemeente samenwerkt
met politie, belastingdienst en andere
organisaties om ondermijning (georganiseerde misdaad) tegen te gaan. Wij willen
dat onze inwoners voorlichting krijgen over
ondermijning, met concrete voorbeelden, en
dat ze weten waar ze signalen daarvan anoniem kunnen melden.

44. ls CDA Woerden hebben we ons ingezet voor vernieuwing van de zwaar verouderde brandweerkazernes in Harmelen,
Kamerik en Zegveld. Vernieuwing staat wel
op de planning, maar de voortgang is nog te
traag. Wij zullen ons ervoor inzetten dat de
nieuwbouw van de kazernes in de komende
twee jaar van start gaat.

42. De gemeente moet samen met de
politie goede voorlichting geven over veelvoorkomende criminaliteit die veel impact
heeft op de slachtoffers, zoals babbeltrucs en
cybercriminaliteit.

45. Vanwege Europese regelgeving is er
discussie over de vrijwillige brandweer. Wij
maken ons zorgen over de mogelijkheid dat
de vrijwillige brandweer helemaal verdwijnt.
Samen met onze CDA-collega’s in Tweede
Kamer en Europees Parlement zetten we
ons in om dat te voorkomen.

43. Wij willen dat er (tijdelijk) cameratoezicht komt op plekken met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties, zoals
eerder bij Tournoysveld. Cameratoezicht
werkt preventief, draagt bij aan een gevoel
van veiligheid en kan helpen bij de opsporing van daders.

3. Een huis om in te wonen.
Visie van het CDA Woerden

De stijgende huizenprijzen en de overspannen woningmarkt zorgen voor het grootste
sociale vraagstuk van onze tijd. Dit geldt
natuurlijk niet alleen voor Woerden, maar
komt ook in ónze gemeente sterk naar voren.
Met recht kunnen we van een crisis spreken.
De prijs voor een gemiddelde tussenwoning
in Woerden is opgelopen naar 397.000 euro.
Bovendien is de wachttijd voor een sociale
huurwoning meer dan vier jaar. Voor starters
is het nauwelijks mogelijk om een woning te
bemachtigen.
De maatschappelijke gevolgen daarvan zijn
groot. Jongeren moeten veel langer thuis
blijven wonen dan zij (en hun ouders) willen.
En áls ze een huis kunnen bemachtigen,
kunnen ze er niet veel eisen aan stellen.
Daardoor vertrekken ze soms uit het dorp of
de stad, terwijl ze liever dichtbij waren blijven
wonen. Ouderen kunnen ook moeizaam
doorstromen naar seniorenwoningen, terwijl
dat voor de zorg en welzijn beter kan zijn. Het
CDA Woerden wil alles doen wat mogelijk is
om deze knelpunten aan te pakken.
Dat kunnen we echter niet alleen op
Woerdense schaal.
Daarom werken we samen met onze
provinciale en landelijke collega’s in
Utrecht en Den Haag. Maar alles wat we
in Woerden kunnen doen, dat moeten we
doen.
Het CDA Woerden vindt dat Woerden en
de dorpen Harmelen, Kamerik en Zegveld
op een natuurlijke manier mogen groeien.
In de dorpen zijn de vitaliteit van het dorp,
de voorzieningen en de gemeenschap het
uitgangspunt voor die groei. Het gemiddelde
aantal inwoners per huishouden is gedaald
tot 2,4 personen (net als in de rest van
Nederland). De verwachting is dat dit nog
verder zal dalen. Daardoor wordt het steeds
lastiger om lokale supermarkten, scholen en
verenigingen open te houden.

18

Samen Verder Bouwen

Verkiezingsprogramma 2022 -2026

Woerden

Woerden

Verkiezingsprogramma 2022 -2026

Met geleidelijke woningbouw, passend bij
de omvang van ieder dorp, komen er meer
inwoners en kunnen deze voorzieningen
blijven bestaan.
Bovendien komt er dan doorstroming op
gang, en kunnen jongeren (als ze dat willen)
in hun eigen dorp een woning vinden.
De problemen op de woningmarkt zijn voor
een deel op te lossen door nieuwe huizen
te bouwen. We denken dan aan sociale
huurwoningen, betaalbare koopwoningen,
huurwoningen in het middensegment, en
duurdere koopwoningen. In Woerden is de
komende jaren nog ruimte om woningen te
bouwen, zelfs dicht bij het centrum en het
station.
Het CDA is voorstander van geleidelijke groei,
zodat we de beschikbare ruimte niet allemaal
in één keer benutten. Zo kunnen we de
samenleving Woerdens houden, en houden
we de groene ruimte rondom Woerden
zoveel mogelijk groen.

Meer en sneller bouwen

In de afgelopen vier jaar heeft de gemeente
Woerden de bouw van nieuwe woningen
vergroot van 125 tot 180 woningen per
jaar. Dat is echter niet genoeg. In de
Woningbouwvisie gaan we uit van 300 tot
400 woningen per jaar, en de benodigde
plannen daarvoor worden al uitgewerkt.
Het CDA wil alles op alles zetten om dit voor
elkaar te krijgen.
1. Het CDA Woerden wil in de komende vier
jaar 1200 woningen bouwen.
2. Onze inzet is dat dit minstens 240 nieuwe
sociale huurwoningen zijn (20%) en minstens (30%) 360 goedkopere koopwoningen.
3. In Woerden worden de meeste nieuwe woningen gebouwd in De Poort van
Woerden: de nieuwe wijken Snellerpoort en
Nieuw-Middelland, verbonden door het Stationsgebied.

Samen Verder Bouwen 19

4. In Harmelen, Kamerik en Zegveld wordt
op kleinere schaal bijgebouwd, gericht op
de lokale woonbehoefte.
5. Het CDA Woerden ook wil eensgezinswoningen met tuin laten bouwen, dus niet
alleen appartementen.
6. We stellen een ‘Aanjaagteam’ in, zodat er
sneller woningen gebouwd kunnen worden. In dit team zitten mensen van de gemeente, de woningbouwcorporatie en projectontwikkelaars.
7. Wij willen dat de gemeente actief op zoek
gaat naar nieuwe bouwlocaties voor de
toekomst. Als het nodig is, moet de gemeente deze grond kopen. Kansrijke locaties zijn
(voormalige) bedrijfsruimten die in woongebieden liggen, en een toekomstige ontwikkeling van woningen langs de Rijn richting
Barwoutswaarder.

8. Wij willen dat woningen die nieuw gebouwd worden niet worden verkocht aan
investeerders, maar alleen aan eigenaren die daar zelf gaan wonen (zelfbewoningsplicht). Ook willen we niet dat bestaande woningen worden opgekocht door
investeerders. Een huis is om in te wonen,
niet om geld mee te verdienen. We willen
een opkoopbescherming tegen opkoop door
investeerders invoeren.
9. Doorstroming geeft meer mensen een
kans op de woningmarkt. Het CDA Woerden
wil dat mensen die een sociale huurwoning
achterlaten gedeeltelijk voorrang krijgen voor
goedkope koopwoningen.
10. Het CDA wil meer woonruimte beschikbaar maken door leegstaande winkels en
kantoorpanden om te laten bouwen tot
woningen. Ook is het soms mogelijk om
grote huizen te splitsen in meerdere kleine
appartementen.
De gemeente kan hierbij helpen door de
regelgeving te vereenvoudigen en sneller
vergunningen te verlenen.

Vergunningverlening voor
bouw en verbouw

De gemeente moet inwoners en ondernemers meer ondersteunen als het gaat om
bouw en verbouw van woningen. Het CDA
wil dat ambtenaren met de inwoners en
ondernemers meedenken over wat wél kan,
in plaats van alleen de onmogelijkheden en
beperkingen aan te geven.

Sturen met regels

Veel van de regelgeving op de woningmarkt
komt van de regering in Den Haag. Het CDA
in Woerden heeft nauw contact met provinciale en nationale vertegenwoordigers
om daarop invloed uit te oefenen. Maar ook
lokaal kan de gemeente met behulp van regels de woningmarkt beïnvloeden. Het CDA
Woerden wil dat de gemeente Woerden zich
daarvoor inzet.
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Hiervoor lanceren wij een actieprogramma.
Dit programma moet leiden tot kortere doorlooptijd en minder frustratie bij (ver)bouwplannen van inwoners.

Huisvesting van
arbeidsmigranten

Bij bedrijven in de gemeente Woerden en in
de regio werken veel arbeidsmigranten.
Vaak worden deze mensen gehuisvest in
(verhuurde) eengezinswoningen.
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Dit komt doordat er geen afspraken zijn voor
de huisvesting van arbeidsmigranten in de
regio.
Het CDA vindt dat eengezinswoningen en
woonwijken niet geschikt zijn voor kortdurende huisvesting van arbeidsmigranten.
Dit soort tijdelijke huisvesting zorgt ervoor
dat woningen worden opgekocht door investeerders, die de panden vervolgens verhuren. Bovendien draagt het niet altijd bij aan
de sociale samenhang in de buurt.
11. Wij willen samen met andere gemeenten
in de regio afspraken maken over de huisvesting van arbeidsmigranten. Het uitgangspunt daarbij is dat arbeidsmigranten die hier
maximaal 2 jaar verblijven niet in woonwijken
worden gehuisvest.
12. Het CDA wil samen met gemeenten in
de regio en ondernemers op zoek naar een
passende oplossing voor de huisvesting van
(tijdelijke) arbeidsmigranten.

14. Woerden zorgt samen met Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart en Wij zijn
Woerden voor een warme ontvangst voor
statushouders. Het CDA wil dat we dit blijven
doen.
15. We willen vasthouden aan de aanpak
om nieuwkomers snel te laten starten met
taalonderwijs. Ook willen we betrokkenheid
in de samenleving blijven stimuleren, door
werk of vrijwilligerswerk via Ferm Werk te
zoeken.

Samenwerking met de
woningbouwcorporatie

De gemeente moet nauw samenwerken met
woningbouwcorporatie GroenWest om de
gestelde doelen te bereiken. In de afspraken
moet aandacht zijn voor het voorkomen van
leegstand (woningen moeten snel worden
gerenoveerd en toegewezen), de bouw van
nieuwe woningen en verduurzaming van
bestaande woningen.

Huisvesting van
statushouders

De gemeente krijgt jaarlijks van de Rijksoverheid te horen hoeveel vluchtelingen met
een verblijfsstatus een woning in Woerden
moeten krijgen. Het CDA wil dat Woerden
een goed thuis is voor deze nieuwkomers, die
vaak een heftig verleden achter de rug hebben.
13. Het CDA wil dat statushouders, als er
veel tegelijkertijd aan onze gemeente
worden toegewezen vanuit de asielzoekerscentra, in eerste instantie in een verzamelgebouw worden gehuisvest. Op deze
manier kunnen we een piek in de taakstelling
verdelen over meerdere jaren. Zo voorkomen
we dat er een onevenredige extra vraag naar
sociale huurwoningen ontstaat.
Er kan zo ook beter gekeken worden naar de
specifieke woonbehoefte van een statushouder (en eventueel zijn of haar gezin).

Woerden
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4 Een realistische
energietransitie.
Visie van het CDA Woerden

Een belangrijke kernwaarde van het CDA
is het zogenoemde rentmeesterschap:
zorgvuldig omgaan met de aarde en onze
leefomgeving. We zorgen er met elkaar
voor dat we de aarde (en dus ook de gemeente Woerden) goed achterlaten voor de
volgende generatie. In Parijs is een wereldwijde afspraak gemaakt om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen ten
opzichte van 1990. De Europese Commissie,
met Nederland in haar kielzog, wil zelfs 55%
minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990.
Wij willen ons Woerdense steentje bijdragen
aan die opgave. Dat is een bewuste keuze,
want langer wachten is geen optie. De aarde
warmt op, met alle gevolgen van dien. Onze
generatie heeft de kennis, kunde en tijd om
maatregelen te nemen. Dat geeft ons de
verantwoordelijkheid om dat ook te doen.
Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn: in
Woerden alleen zullen we de wereld niet kunnen redden. Dat is echter geen argument om
tijd te verliezen. Het CDA Woerden wil in de
komende vier jaar concrete stappen zetten.

Tempo van de
energietransitie

We zullen wereldwijd moeten overstappen
van fossiele brandstoffen naar duurzamere
energiebronnen zoals kernenergie, wind- en
zonne-energie. Het tempo van deze energietransitie in onze gemeente bepalen we met
elkaar. We zullen allemaal (inwoners, ondernemers en gemeente) onze bijdrage moeten
leveren. Voor het CDA Woerden zijn de doelstellingen van de Rijksoverheid het uitgangspunt. Bovendien moet de energietransitie
haalbaar, betaalbaar en met draagvlak plaatsvinden. Er is solidariteit nodig om iedereen
te betrekken bij de energietransitie en we
moeten voorkomen dat de kosten onevenredig terechtkomen op de zwakste schouders.
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6. Voor dit doel richten we een lokaal isolatiefonds op. We willen samen met lokale
ondernemers voordelige isolatiedeals voor
inwoners van onze gemeente aanbieden.
De gemeente ondersteunt hiermee inwoners met een kleine portemonnee en/of een
oud(er) huis.

1. Onze doelstelling is om in 2030 in de
gemeente Woerden 49% minder CO2 uit te
stoten ten opzichte van 1990 door minder
gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Dit komt overeen met de doelstellingen
van de Rijksoverheid.

7. Het CDA Woerden wil onderzoeken of het
collectief inkopen van isolatiemateriaal voor
een rijtje woningen of een hele buurt kan helpen om de kosten te verlagen en meedoen
aantrekkelijk te maken.

2. De energietransitie moet haalbaar, betaalbaar en met draagvlak plaatsvinden. Als
CDA Woerden vinden we duidelijke communicatie hierover belangrijk. We willen daarom samen met inwoners en ondernemers
in open gesprekken de koers en keuzes te
bepalen

8. Een belangrijk knelpunt bij de voortgang
van de energietransitie is het tekort aan
technische geschoold personeel. Samen
met TechnoHUB willen we investeren in het
opleiden van installateurs. We willen ook de
kwaliteit, inzetbaarheid en het aanzien van
dit vakgebied versterken.

3. De gemeente Woerden geeft zelf zoveel
mogelijk het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door te proberen alle gemeentelijke gebouwen vóór 2030 energieneutraal
in te richten. Wij willen dat hiervoor een
maatregelenpakket komt. Hierbij houden we
natuurlijk wel het nut van elke investering in
het oog in relatie tot de kosten.
4. We maken op een website en op het
kerkplein (met een energiebesparingsmeter) zichtbaar hoe het ervoor staat met de
Woerdense energietransitie.

Energiebesparing

Energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook
niet te worden opgewekt. De transitie naar
duurzame energie begint dus al met besparen. Daarom willen we daar meer prioriteit
aan geven. Het moet voor iedereen duidelijk
zijn dat isoleren van woningen en andere
gebouwen zinvol en belangrijk is. De gemeente, inwoners en ondernemers moeten
dit concreet maken.
5. Het CDA Woerden wil een ‘isolatieoffensief’ starten. In de komende jaren willen we
het tempo daarvan opvoeren. Vanaf 2023
willen we ieder jaar samen met inwoners en
lokale ondernemers 1000 woningen beter
isoleren door het aanbod van isolatiedeals.
Verkiezingsprogramma 2022 -2026
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Duurzame energie
opwekken

Ook Woerden moet aan de slag met duurzame energie opwekken op het eigen
grondgebied. Het CDA Woerden vindt het
belangrijk dat we zelf bepalen hoe groot onze
bijdrage is en hoe we die energie opwekken.
Dat hebben we vastgesteld in het document
‘Afwegingskader grootschalige energieopwek’. Het CDA wil dat document regelmatig
herzien. Met deze afspraken draagt Woerden
bij aan de Regionale Energie Strategie (RES).
De inzet van het CDA Woerden is als volgt:
9. Onze ambitie is om in 2030 de helft van
ons totale energiegebruik duurzaam op te
wekken1.
10. We zetten hiervoor allereerst maximaal
in op het kleinschalig opwekken van energie met de minste impact voor onze omgeving en ons landschap. Dit doen we via
zonnepanelen op het dak bij inwoners en bedrijven. Daarnaast mogen er kleine boerenwindmolens (tot 25 meter ashoogte) op het
erf van bedrijven in het buitengebied worden
geplaatst.

11. Het CDA Woerden wil de mogelijkheden
benutten van zonnepanelen langs en boven
bijvoorbeeld parkeerplaatsen, fietspaden,
geluidswallen en langs het spoor. Hiervoor
willen we ook gebruikmaken van innovaties.
Met alleen kleinschalige energieopwekking
redden we het niet. Grootschalige energieopwekking zal in onze gemeente ook nodig zijn
om in 2030 voldoende duurzame en groene
energie op te wekken. Wij willen onze doelstelling en inzet niet doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat betekent wel dat
we helder moeten maken waar we mogelijkheden zien voor grootschalige opwekking
van wind- en zonne-energie en waar niet.
Daarmee blijft de impact op ons landschap,
onze leefomgeving en onze inwoners
beperkt.
12. Grootschalige opwekking van zonne-energie moet plaatsvinden op plekken
waar de impact op de omgeving het kleinst
is. Het CDA Woerden is er daarom voorstander van om dit te doen langs de A12 en het
spoor. In deze gebieden is de overlast op het
open landschap het kleinst.
13. Het CDA Woerden is geen voorstander van de grootschalige opwekking van
zonne-energie midden in de open polders
verder van de A12 vandaan en op goede
landbouwgrond die nodig is voor de voedselproductie.
14. Bij de grootschalige opwekking van zonne-energie is het wat betreft het CDA een
voorwaarde dat een en ander goed in het
groene landschap past. Dit moet onderdeel
zijn van het plan.
15. Het CDA Woerden is geen principieel
tegenstander van energieopwekking met
windturbines. Onder meer vanwege de hoge
piekbelasting van het elektriciteitsnet door
zonnevelden zijn windturbines een belangrijk
onderdeel van de energiemix, die we steeds
rationeel moeten overwegen.

1 In 2021 is vastgesteld dat de helft van ons energiegebruik in 2030 ongeveer 110 Gigawattuur (Gwh)
zal zijn.
Woerden
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16. In onze gemeente zien wij voor grote
windturbines alleen ruimte langs de A12.
Verder weg in de polder wordt het landschap
te veel geweld aangedaan.
17. Het CDA Woerden wil dat samen met
inwoners mogelijk geschikte locaties voor
grote windturbines worden onderzocht. De
impact op de gezondheid (door geluid en
slagschaduw) is daarbij belangrijk. We kijken
daarvoor ook naar de kennis die het RIVM in
opdracht van de Tweede Kamer nu aan het
verzamelen is.
18. In opdracht van de gemeenteraad worden de twee mogelijke windmolenlocaties
in onze gemeente nader onderzocht. Dit zijn
Barwoutswaarder en Reijerscop. Vanwege
de ligging dicht langs de A12 heeft Barwoutswaarder voor het CDA de voorkeur, als andere
zorgen (zoals schaduw en geluid) kunnen
worden weggenomen.
19. Bij grootschalige energieopwekking in
de regio vinden we het belangrijk om de
inkomsten ervan ook zoveel mogelijk lokaal
te houden. We eisen daarom altijd lokaal eigenaarschap als onderdeel van een voorstel.

Transitie van warmte

De Rijksoverheid wil dat Nederland in 2050
geen aardgas meer gebruikt en dus ‘van het
gas af is’. In de praktijk blijkt dat een enorme
opgave te zijn, omdat het erg duur is om
oudere woningen energieneutraal te maken. Het CDA wil niet dat die kosten voor de
huiseigenaren zijn. ‘Van het gas af’ is niet het
hoogste doel, maar een stapsgewijze verduurzaming van het warmtegebruik wel.
20. De gemeente let scherp op dat inwoners niet de rekening van de energietransitie op hun bord krijgen, met energiearmoede tot gevolg. Dit vraagt om solidariteit. We
zetten ons geld daar in waar de opgave het
grootst is en de portemonnee het kleinst. We
doen dat samen met de Woningbouwcorporatie.
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21. Het CDA Woerden vindt een stapsgewijze transitie van warmte belangrijk. Per
woningtype komt voorlichting en advies over
de stappen die daarvoor nodig zijn. Isolatie is
hierbij een belangrijk middel.
22. Het gasnet blijft overal in de wijk beschikbaar. In de toekomst kan het bestaande
gasnet misschien worden benut voor groen
gas of voor waterstof.
23. Het CDA Woerden wil onderzoeken of
de gemeente het verduurzamen van uw
huis kan belonen, bijvoorbeeld via de OZB
(onroerendezaakbelasting) Inwoners die hun
huis verduurzamen betalen dan eenmalig
minder belasting.

Informatievoorziening over
de energietransitie

Veel inwoners en ondernemers willen hun
steentje bijdragen aan de energietransitie
in Woerden. Vaak helpt informatievoorziening en voorlichting om de eerste stappen te
zetten. Het CDA wil dat samen met partners
als Duurzaam Woerden en het lokale
bedrijfsleven verder op touw zetten.
24. We investeren tijd en energie samen
met onze maatschappelijke partners en het
lokale bedrijfsleven om de inwoners goede voorlichting over de energietransitie te
geven.
25. Voorlichting moet bestaan uit concrete
informatie waar inwoners en ondernemers
zelf mee verder kunnen en tips hoe het lokale bedrijfsleven kan helpen bij isolatie en
energie opwekken.
26. We maken maximaal gebruik van alle
kennis en kunde in onze gemeente. Veel
inwoners en ondernemers zijn experts op dit
gebied en willen met die kennis en kunde
graag anderen helpen.
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Geen aardgasboringen
onder Molenvliet

We zijn fel tegen olie- en gasboringen op
het grondgebied van de gemeente Woerden vanwege het risico op schade aan de
woningen door verzakking. De dreiging van
olie- en gasboringen vanuit het Papekopperveld onder de wijk Molenvliet is nog steeds
actueel.

31. De gemeente koopt zoveel mogelijk
herbruikbare middelen (circulair inkopen)
en laat dat ook meetellen bij de keuze voor
materiaal bij vernieuwingen en nieuwbouw.
32. Als CDA Woerden willen we oud papier
blijven inzamelen samen met de verenigingen, zodat zij hun bijdrage aan de clubkas
kunnen blijven verdienen.

27. Samen met het Platform Laat Woerden
Niet Zakken moet de gemeente Woerden
zich met hand en tand verzetten tegen
deze olie- en gasboringen.
28. Als het Rijk toch een vergunning verleent, wil het CDA Woerden juridische
stappen zetten om boringen te verbieden.
Bovendien zullen we alles doen wat binnen
onze mogelijkheden ligt om de veiligheid van
inwoners en hun huizen te garanderen.
Gebruik van materialen en afval
Zorgvuldig omgaan met producten en afval
Een duurzamere leefomgeving gaat ook
over duurzaam gebruik van spullen en over
afvalscheiding. Het CDA Woerden vindt het
belangrijk dat de gemeente hierin het goede
voorbeeld geeft.
29. Als CDA Woerden willen we het afvalbeleid evalueren. De afgelopen vijf jaar zijn
de resultaten van afvalscheiding steeds beter
geworden, doordat inwoners die minder
restafval aanbieden geld terugkrijgen. Wij
willen bekijken of we deze beloning moeten
voortzetten en versterken, of dat scheiding
achteraf (dus door een afvalverwerkingsbedrijf) een goed alternatief kan zijn.
30. Het CDA wil recycling van materialen
en gebruikte goederen in onze gemeente stimuleren bijvoorbeeld door het goed
faciliteren van rommelmarkten en kringloopwinkels. We voeren hiervoor overleg
met inwoners, stichtingen, verenigingen en
ondernemers die zich hiervoor inzetten.

Woerden
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5. EEN STERKE LOKALE
ECONOMIE.
Visie van het CDA Woerden

Onze gemeente heeft een levendige lokale economie. Er zijn vele zzp’ers, winkeliers,
ondernemers van kleinere en grote bedrijven actief. Dat levert Woerdenaren banen
en inkomen op. De samenleving in onze
gemeente kan niet zonder een sterke lokale economie. Veel van de activiteiten die
worden georganiseerd door verenigingen,
stichtingen en vrijwilligers ontvangen een
bijdrage van lokale ondernemers. Van deze
voordelen kunnen we alleen genieten als lokale ondernemers ook de ruimte hebben om
lokaal te ondernemen. Een goed
vestigingsklimaat voor ondernemers draagt
bij aan voldoende werkgelegenheid in Woerden en aan een levendige samenleving.
Dat geldt natuurlijk ook in Harmelen, Kamerik en Zegveld.

Ruimte voor ondernemers

Woerden is bezig met de herinrichting van
bedrijventerreinen, zodat we die ruimte optimaal kunnen benutten. Daarnaast is extra
ruimte gewenst. In de afgelopen periode
is een besluit genomen om de ruimte voor
bedrijventerreinen met 6 tot 9 hectare uit te
breiden bij de Van Zwietenweg (Woerden)
en bij De Putkop (Harmelen). Dat is hard
nodig, want lokale ondernemers staan in de
rij voor groeimogelijkheden (bijvoorbeeld
in de maakindustrie). Met de transitie van
Middelland-Noord tot woongebied verdwijnt
er de komende jaren ruimte voor bedrijven
in onze gemeente (vooral kantoorruimte). De
leegstand in dit gebied is er nog wel, maar
deze is flink afgenomen. In toekomst zal de
gemeente extra ruimte moeten vrijmaken
als we de ruimte voor bedrijven en de Woerdense werkgelegenheid op peil willen
houden.
1. Als CDA willen we dat de gemeente in de
komende vier jaar een besluit neemt over
langjarige ontwikkelingsruimte voor lokale
ondernemers.
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7. We willen geen hogere lokale belastingen voor ondernemers, behalve als in overleg met de ondernemers is afgesproken om
die inkomsten te gebruiken voor verbeteringen van het ondernemersklimaat.

Wij richting ons daarbij op ondernemers die
al in Woerden actief zijn, of startende ondernemers in onze gemeente. Er is geen noodzaak om veel nieuwe bedrijvigheid vanuit
andere gemeenten naar Woerden te halen.

8. Voor betalingen aan ondernemers willen we dat betalen binnen dertig dagen de
norm is voor de gemeente.

2. Ook in Kamerik en Zegveld moet de
komende jaren ruimte komen voor kleinschalige groei van de lokale bedrijvigheid.
De huidige terreinen zijn overvol, waardoor
lokale ondernemers ergens anders naartoe
gaan. Dat heeft negatieve gevolgen voor de
gemeenschap, onder andere minder werkgelegenheid en de beschikbaarheid van
sponsors en brandweervrijwilligers.

Het aantal banen in de gemeente Woerden
is de afgelopen jaren weer iets gegroeid, na
een eerdere afname. Als CDA vinden we het
belangrijk dat het aantal banen in elk geval
op peil blijft, of liever nog: dat het aantal
groeit. Daarmee is er meer kans om de werkloosheid in de gemeente onder het
gemiddelde in Nederland te houden. Inwoners van onze gemeente kunnen dan bovendien dichter bij huis werken, en dat is gunstig
voor reistijd, duurzaamheid en het sociale
leven.

3. Bij de verdeling van onze schaarse ruimte aan ondernemers voor groei kijken we
naar de maatschappelijke bijdrage van die
ondernemers aan de gemeente: bieden ze
(lokale) werkgelegenheid en staan ze voor
verantwoord ondernemen?
4. Wij willen dat onze bedrijventerreinen
goed bereikbaar en veilig zijn. Goede toegang tot de snelweg en goede OV-verbindingen dragen bij aan de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen.

Werk

9. Samen met ondernemers worden er
elk jaar activiteiten georganiseerd waarbij
mensen die op zoek zijn naar werk worden
uitgenodigd bij bedrijven. Het CDA wil dat
dit meer en vaker gaat gebeuren.
10. Wij vinden duurzaam werk belangrijk:
tijdelijke contracten moeten altijd perspectief bieden op een vervolg.

5. Om de economie toekomstbestendig te
maken, is flexibiliteit belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te
ondernemen. Dat kan door regels te schrappen, aan te passen of flexibeler te maken.
Bovendien helpt het als er in het omgevingsplan meer ruimte is om te experimenten.

11. Werken geeft mensen levensvreugde.
Daarom zetten wij maximaal in op het voorkomen van werkloosheid. Mensen die in de
bijstand zitten, helpen we om een basisbaan
in de buurt te vinden. Dit is een parttimebaan die meer opbrengt dan de bijstandsuitkering en die gericht is op doorstromen naar
een volwaardige baan.

6. Wij willen een goede samenwerking tussen bedrijven stimuleren en samen werken
aan een goede lobby van de regio richting
provincie en Rijk. Dit vergroot de kansen
voor ondernemers en bedrijven voor onze
bedrijventerreinen.

12. Inwoners boven de 65 jaar die structureel meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, geven wij
een vrijstelling van de sollicitatieplicht.
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Van onderwijs naar arbeidsmarkt

Veel jongeren kunnen tijdens hun opleiding
moeilijk een stageplaats vinden. Een stageperiode is niet alleen belangrijk voor de verdere ontwikkeling van vaardigheden en competenties, maar het is ook een voorwaarde
om de opleiding af te maken of over te gaan
naar een volgend studiejaar. Veel jongeren
ondervinden stress omdat het aanbod aan
stageplaatsen bij de overheid en in het bedrijfsleven niet voldoende is. In het ergste geval
stoppen zij om deze reden hun opleiding. Het
resultaat is een studieschuld en geen diploma. Bovendien hebben ondernemers dan in
de toekomst een tekort aan (nieuwe) opgeleide medewerkers.
13. We willen dat de samenwerking tussen
regionale opleidingscentra en het bedrijfsleven verbetert om jongeren aan een stageplek te helpen. Ook willen we opleidingstrajecten ontwikkelen voor de specifieke
werkgelegenheid in de regio.
14. De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. We willen wel graag dat
scholen worden gestimuleerd om scholieren kennis te laten maken met verenigingen, stichtingen en ondernemers in onze
gemeente. Op die manier kunnen jongeren
ervaring opdoen, leren ze een bijdrage aan
de samenleving te leveren en leren hoe ze in
een (vrijwilligers)organisatie moeten werken.

TechnoHUB

In de afgelopen jaren is TechnoHUB tot
stand gekomen: een prachtig initiatief van
Woerdens Techniek Talent, heel veel ondernemers, middelbare scholen en beroepsonderwijs, en met steun van het Rijks, de provinciale en de lokale overheid. De komende
jaren willen we dit initiatief voor de toekomst
bestendigen, zodat veel jongeren uit onze
regio hier een opleiding krijgen voor de lokale
maakindustrie van de toekomst.

Samen Verder Bouwen 27

15. Het CDA vindt dat de gemeente Woerden zich moet inzetten voor een meerjarige
subsidie vanuit het Rijk en de Provincie,
om een toekomstbestendige rol voor
TechnoHUB in Woerden mogelijk te maken.
De gemeente moet ook onderzoeken op welke manier de samenwerking met Ferm Werk
kan worden verbeterd, zodat er een korte
route naar omscholing en werk bij lokale ondernemers ontstaat.
16. Het CDA wil dat de gemeente TechnoHUB ondersteuning geeft door volop samen te werken. Bovendien zou de gemeente
de innovatieve en toekomstgerichte mogelijkheden voor scholing en de aansluiting van
onderwijs en arbeidsmarkt breed moeten
promoten in Woerden, in de regio en in heel
Nederland.
17. Wij willen ook dat de gemeente in overleg met het voortgezet onderwijs en het
basisonderwijs kijkt hoe de voordelen van
TechnoHUB nog beter zijn te benutten in
een gezamenlijk meerjarenplan.

Stadshart Woerden

De Woerdense binnenstad heeft een zware
tijd achter de rug. De coronacrisis zorgde
ervoor dat veel aankopen via internet werden
gedaan, en de horeca had zwaar te lijden
onder de toegangsregels. De komende jaren
zal alles op alles gezet moeten worden om
te voorkomen dat er gaten vallen in ons
bruisende stadscentrum.
18. Het CDA wil dat er samen met het Stadshart, de Vestingraad en Woerden Marketing
een actieplan voor de binnenstad wordt
gemaakt voor de komende vier jaar om de
diversiteit aan winkels te behouden.
19. De gemeente gaat aan de slag om
alle winkels in het stadscentrum bezet
te houden en leegstand tegen te gaan.
Hiervoor gaat de gemeente in overleg met
vastgoedeigenaren kijken op welke plekken
langdurige leegstand kan worden opgelost
door leegstaande winkels te veranderen in
woningen.
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20. Het CDA wil de gastvrijheid en het verblijfsgenot van de binnenstad versterken
door de actiepunten uit de Binnenstadvisie verder op te pakken. Voorbeelden zijn:
het plein verblijfsvriendelijker maken, meer
groen aanbrengen en faciliteiten voor fietsers
verbeteren.

24. Het CDA zet zich in voor het behoud van
goede voorzieningen in ieder dorp en elke
wijk in de gemeente Woerden. Deze ontmoetingsplaatsen moeten we behouden en
versterken. Het CDA wil dat de gemeente in
overleg met de lokale ondernemers kijkt wat
hier op langere termijn voor nodig is.

21. De meeste bezoekers van ons Stadshart
komen met de fiets. Het CDA wil graag een
fietsenstalling voor mensen die hun fiets
beveiligd willen stallen als zij Woerden bezoeken. Er blijft veel aandacht voor goede fietsvakken en extra fietsparkeerplekken.

Hiervoor wordt een actieprogramma gemaakt.

22. Samen met het Stadshart wil het CDA
Woerden de mogelijkheden onderzoeken
voor een lokaal digitaal Stadshart, waar
inwoners hun boodschappen gemakkelijk
via internet bij lokale ondernemers kunnen
doen.

De week- en streekmarkt

De week- en streekmarkten geven reuring
in de Woerdense binnenstad. Het CDA wil
een levendige markt behouden voor de
toekomst, met vertrouwde ondernemers en
streekeigen producten.
23. In 2023 onderzoeken we hoe de samenwerking tussen gemeente en weeken streekmarkt kan blijven bestaan in de
toekomst. Nu is de gemeente eigenaar van
de markt, maar een model waarbij de markt
zelfstandig is werkt ook goed in veel gemeenten.

Wijk- en dorpscentra

De wijkcentra van de gemeente Woerden en
de winkels in de dorpen zijn belangrijk voor
de leefbaarheid in wijken en dorpen: ze vormen het hart van dorp of wijk. Boodschappen zoals levensmiddelen, bloemen en drogisterijartikelen zijn daarmee voor iedereen
dichtbij verkrijgbaar. Deze plekken zijn ook
multifunctionele ontmoetingsplaatsen met
andere dienstverlening, zoals pinautomaten
en post.
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Er wordt gezorgd voor een helder aanspreekpunt bij de gemeente, zodat economische,
maatschappelijke en sociale activiteiten op
elkaar worden afgestemd.

25. Vooral voor ouderen zijn een aantal
essentiële voorzieningen dichtbij belangrijk. Voorbeelden zijn pinautomaten, post- en
pakketservice en winkels voor de dagelijkse
boodschappen. De gemeente spant zich in
om deze diensten op peil te houden in de
wijken en dorpen.
26. In de wijk- en dorpscentra zijn we terughoudend met extra standplaatsen voor
verkoopwagens om de lokale ondernemers
niet van extra concurrentie te voorzien.

Overleg met ondernemersverenigingen

De afgelopen jaren is veel tijd en energie
geïnvesteerd in goed overleg tussen gemeente en ondernemers. Er zijn goede
relaties opgebouwd tussen ondernemersverenigingen, de gemeenteraad en het
gemeentebestuur. Daardoor kan er snel
worden geschakeld en wordt er goed
samengewerkt aan gezamenlijke belangen.
Het in stand houden van deze goede relatie
vergt ook in de komende jaren de aandacht,
om samen te werken aan een goed ondernemersklimaat in onze gemeente.
27. Het CDA wil de uitstekende relaties tussen gemeenteraad, gemeentebestuur en
ondernemers voortzetten. Er is regelmatig
onderling contact en bij knelpunten moeten
zowel de ondernemers als de gemeente snel
in contact kunnen komen met elkaar.
28. Ook met initiatieven van ondernemers
voor de lokale samenleving houdt de gemeente nauw contact (zoals Samen voor
Woerden).

Woerden
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6. EEN DIENSTBARE GEMEENTE
VOOR INWONERS EN
ONDERNEMERS.
Visie van het CDA Woerden

De overheid is er voor de inwoners en niet
andersom. De gemeente zijn we samen. In
haar rol als overheid moet de gemeente dienstbaar zijn aan de samenleving, inwoners en
ondernemers. Allereerst moet de gemeente
daarom betrouwbaar zijn: duidelijke grenzen
stellen en mensen zekerheid geven. De gemeente moet onrecht bestrijden door rechtvaardig te handelen. Ook moet de gemeente
zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Dit vraagt een gemeentelijke organisatie die duidelijk, transparant en slagvaardig
is. Inwoners en ondernemers behoren actieve
medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen. Bij keuzes die
gemaakt worden, moeten inwoners en ondernemers kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces. Belangrijk is daarbij niet of
iedereen het eens is met de uitkomst, maar
vooral dat verschillende meningen naar voren
gebracht kunnen worden. De gemeenteraad
moet uiteindelijk een knoop doorhakken. Bij
de uitvoering van beleid is het belangrijk om
inwoners en ondernemers regelmatig op de
hoogte te houden van de voortgang.

Lokaal bestuur

Het gemeentebestuur moet midden in de
samenleving staan. De volksvertegenwoordigers van het CDA zijn benaderbaar en vertegenwoordigen iedere inwoner.
Het gemeentebestuur moet betrokken zijn
en eenvoudig toegankelijk voor inwoners en
ondernemers.
1. Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad en het College van B&W in goede
verstandhouding met elkaar samenwerken
aan onze gemeente. De gemeenteraad stelt
heldere kaders en is kritisch in haar controle,
het B&W zijn open en zorgvuldig in de uitvoering en verantwoording.
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Wij willen dat belangrijke besluiten altijd met
meerdere alternatieve keuzemogelijkheden
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
2. De fractie van het CDA in de gemeenteraad is deskundig, actief en betrokken. De
fractieleden kennen de wijken en dorpen in
de gemeente. Ze zijn bovendien herkenbaar
en aanspreekbaar voor de bewoners. Inwoners die contact zoeken krijgen antwoord op
hun vragen. De fractie vervult met enthousiasme haar rol van kaders stellen, controleren
en vertegenwoordiging van de inwoners.
3. We vinden het belangrijk dat wethouders onze gemeente kennen. Als het CDA
deelneemt aan het college van B&W, leveren
we dus een wethouder die uit de gemeente
Woerden komt.

Participatie

Inwoners worden gelukkig steeds meer betrokken bij het maken van nieuw beleid en
bij de voorbereiding van besluitvorming. Het
proces van communicatie en participatie gaat
nog niet altijd helemaal goed. De gemeente moet daarvan leren en zich ontwikkelen.
Tegelijkertijd moet duidelijk zijn dat keuzes
van de gemeenteraad niet altijd voor alle betrokkenen goed uitpakken. Te vaak wordt de
conclusie getrokken dat ‘dingen niet goed zijn
gegaan’ als inwoners het niet eens zijn met de
uitkomsten.
4. Wij willen de denkkracht, daadkracht
en betrokkenheid van inwoners maximaal
benutten. Bij beleidswijzigingen en politieke
keuzes worden inwoners betrokken, om een
zo divers mogelijke input uit de samenleving
te krijgen voordat we overgaan tot besluitvorming.
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5. De samenwerking van de gemeente met
wijk- en dorpsplatforms kan beter. Het CDA
wil dat er uiterlijk in 2023 afspraken worden
gemaakt met alle dorps- en wijkplatforms.
Die afspraken gaan over de samenwerking
en verwachtingen. De ambtenaren en wethouders per dorp en wijk moeten deze afspraken bewaken. De afspraken kunnen per
wijk en dorp verschillen.
6. Het CDA wil dat de gemeente een lijst
met vaste belanghebbenden (zoals het
Stadshart en de fietsersbond) vaststelt en
dat er een contactpersoon per belanghebbende komt. Deze ambtenaar is verantwoordelijk voor het betrekken van de belanghebbenden bij alle relevante ontwikkelingen,
zodat zij de gemeente kunnen adviseren.
7. Te vaak blijkt dat inwoners niet voldoende zijn geïnformeerd over nieuw beleid of
over de uitvoering van beleid. Het CDA wil
dat er veel vaker gebruik wordt gemaakt
van gerichte bewonersbrieven. Andersom
vragen we ook van inwoners om op eigen
initiatief meer kennis te nemen van lokale
besluitvorming. Dit kan bijvoorbeeld via de
gemeentepagina in het huis-aan-huisblad en
via ‘berichten over uw buurt’ op de website
www.overheid.nl.
8. Het CDA vindt het belangrijk om lokale
media te versterken. Zonder onafhankelijke
media hebben burgers namelijk geen mogelijkheid om de overheid en de autoriteiten te
controleren. Als burgers goed geïnformeerd
worden, kunnen ze beoordelen of de democratie naar behoren werkt.

Een Woerdense ombudsman

Het CDA Woerden heeft goede ervaringen
met de inzet van een (eigen) onafhankelijke
en onpartijdige ombudsman. Wij denken dat
het goed is om in Woerden een lokale ombudsfunctie in te richten. Inwoners kunnen
daar terecht als zij ergens niet uitkomen met
de gemeente.

Woerden
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9. Het CDA Woerden wil een ombudsman
instellen die van de gemeenteraad de opdracht krijgt om inwoners te helpen wanneer zij klachten hebben over de gemeente.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie heeft in de
afgelopen jaren een besparing van 1,5 miljoen
euro gerealiseerd, onder andere door automatisering en door efficiënter werken. Ook
de komende jaren zal daar aandacht voor
moeten blijven. Tegelijkertijd moet er oog zijn
voor voldoende kwaliteit in de gemeentelijke
organisatie zelf.
10. De gemeente moet niet te afhankelijk
zijn van extern advies of van ingehuurde
expertise. Het CDA wil daarop besparen door
met hetzelfde budget experts in dienst te
nemen, en door te kijken of extern advies wel
echt nodig is.
11. Op het gebied van ruimtelijke ordening
moet de gemeente de inwoners en ondernemers beter van dienst zijn. Het CDA wil
graag dat ambtenaren met de inwoners en
ondernemers meedenken over wat wél kan,
in plaats van onmogelijkheden en
beperkingen aan te geven. We komen met
een actieplan hiervoor.
12. Uitvoering van beleid is niet eenvoudig
en Woerden heeft verschillende ervaringen
met situaties waarbij het beter had gekund. Bij ingrijpende besluiten wordt extra
aandacht gegeven aan de uitvoering van dat
besluit.
13. De ambtelijke organisatie van de gemeente Woerden staat fors onder druk
door noodzakelijke bezuinigingen en doordat er veel vacatures zijn. Er wordt hard gewerkt, maar daardoor gaan soms ook dingen
mis. Het CDA wil de kwaliteit van de organisatie verbeteren, als er voldoende middelen
vanuit het Rijk beschikbaar komen.
14. Met betrekking tot de individuele communicatie tussen de gemeente en haar
inwoners en ondernemers wil het CDA (her)
invoering en naleving van servicenormen
voor de reactie op e-mails en telefonische
vragen.
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De SMART-geformuleerde normen zullen we
nader uitwerken tot een serviceprotocol.

Lokale lasten

We willen dat de gemeente goed met haar
geld omgaat en gezond investeert. In de
afgelopen jaren zijn de gemeentefinanciën
voor de lange termijn op orde gebracht. Er is
in beeld gebracht welke kosten de gemeente naar de toekomst moet dragen. Op basis
daarvan zijn taakstellingen en lastenverhogingen vastgesteld om het huishoudboekje gezond te maken en op orde te krijgen.
15. Het CDA wil dat gezonde huishoudboekje zo houden, en zorgen voor een goede
balans van uitgaven en inkomsten, investeringen en schulden. De schulden van
de gemeente worden in de komende jaren
stapsgewijs afbetaald.
16. Het CDA wil alleen geld uitgeven aan
nieuw beleid van het Rijk (bijvoorbeeld de
uitvoering van de Klimaatwet en de Omgevingswet) als hiervoor ook voldoende geld
vanuit het Rijk komt.
17. De woonlasten van onze gemeente stijgen wat het CDA betreft alleen als hier ook
onvermijdbaar hogere kosten voor worden
gemaakt, zoals afvalverwerking of investeringen in de riolering.
18. Wij willen de OZB (onroerendezaakbelasting) niet verhogen om nieuw beleid uit
te voeren. Verhoging van de OZB-opbrengst
is voor ons het allerlaatste middel dat we
inzetten als de begroting sluitend gemaakt
moet worden.
19. Het CDA wil dat er een voorstel wordt
uitgewerkt zodat lokale verenigingen geen
OZB meer hoeven te betalen voor hun accommodatie.

Samenwerking in de regio

In de regio werkt de gemeente Woerden op
verschillende manieren samen met andere
gemeenten in Utrecht-West.
2

Op die manier zijn we samen sterker en
hebben we meer invloed. De gemeentelijke
organisatie van Woerden werkt ook voor de
gemeente Oudewater.
In de Lopikerwaard zijn er behalve Oudewater ook andere kleine gemeenten die nadenken over hun toekomst, zoals Montfoort en
Lopik. Mogelijk kloppen zij bij Woerden aan
om een fusie of samenwerking te onderzoeken.
20. De omvang van de gemeente Woerden
is groot genoeg om toekomstbestendig te
zijn als middelgrote gemeente aan de westkant van Utrecht. Het CDA Woerden is geen
voorstander van herindeling met een van de
gemeenten in de Lopikerwaard.
21. Samenwerking in de regio is van groot
belang om vanuit de westkant van Utrecht
een stevige bijdrage te leveren richting de
provincie Utrecht op het gebied van economie, ruimte, energie en mobiliteit.

Het CDA wil dat Woerden blijft deelnemen
aan de U16-gemeenten2 en er samen met
haar buurgemeenten voor zorgt dat niet
alleen het belang van de stad Utrecht wordt
behartigd. Deze samenwerking levert Woerden ook subsidiebedragen uit Utrecht en
Den Haag op.
22. Het CDA wil graag dat Woerden in regionale samenwerkingsverbanden zijn best
doet voor een zo goed mogelijke dienstverlening aan onze inwoners tegen de best
mogelijke prijs. Voorbeelden hiervan zijn de
GGD, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst.
Ieder dorp en elke wijk heeft specifieke aandachtspunten. Als CDA Woerden vinden we
het belangrijk om deze ook in ons
verkiezingsprogramma op te nemen. Zo
kunnen we zichtbaar maken wat wij specifiek voor uw dorp of buurt voor ogen hebben. Voor punten in dit hoofdstuk hebben
we onder andere gebruikgemaakt van de
inbreng die we van wijk- en dorpsplatforms
en inwoners uit de wijk hebben ontvangen.

De U16 staat voor 16 gemeenten in Utrecht-west die met elkaar samenwerken aan vraagstukken die

over de gemeentegrenzen heen gaan.
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7. ONZE INZET VOOR DE DORPEN
EN WIJKEN.
Harmelen

Harmelen heeft zijn mooie eigenheid in onze
gemeente. Dat moeten we zo houden! De
leefbaarheid in het dorp wordt gevormd door
een sterke samenleving en veel activiteiten.
Vanuit het Dorpshuis, Dezibel en H2O wordt
veel georganiseerd en voor de jaarlijkse carnaval rukt inmiddels ook half Woerden uit.
De komende jaren staan er belangrijke
vraagstukken op de agenda die gaan over
Harmelen: woningbouw, de ontwikkelingen
in de Harmelerwaard en de energietransitie.
Als CDA zetten we ons in voor het behoud
van die eigen identiteit, voldoende woningbouw om het dorp leefbaar te houden, een
sterk verenigingsleven en goed onderhoud
van de openbare ruimte. Samen met het
dorpsplatform bespreken we belangrijke
ontwikkelingen en betrekken we de
inwoners hierbij.

Oude Rijn. Het CDA is voorstander van de
bouw van deze brug, omdat daardoor de
bereikbaarheid verbetert. De grootte van
de brug is afhankelijk van het toekomstige gebruikt.

•

Woningbouw is belangrijk voor starters in
Harmelen en inwoners die binnen Harmelen willen verhuizen, bijvoorbeeld om een
stapje groter of kleiner te gaan wonen.
Afgelopen jaren zijn diverse woningbouwprojecten weer op gang gebracht. Het
CDA wil deze woningbouw doorzetten.
Plannen over woningbouw op De Hof van
Harmelen en de Amaliahof moeten snel
worden vastgesteld en in uitvoer gebracht.

•

Het CDA wil dat er samen met inwoners
wordt gekeken naar nieuwe toekomstige
locaties voor woningbouw. Deze kunnen
stapsgewijs worden ontwikkeld voor de
lokale woningbehoefte in de komende
tien jaar.

•

De komende jaren wordt er een snelfietsroute aangelegd tussen Utrecht en
Woerden. Harmelen gaat daar in twee
richtingen van profiteren. Een belangrijk
aandachtspunt voor het CDA is wel de
veiligheid van alle weggebruikers op de
plaatsen waar snelle fietsers door Harmelen rijden.

•

Het CDA Woerden heeft zich ingespannen voor vernieuwing van de verouderde
brandweerkazerne.
Wij willen dat er een locatie wordt bepaald voor een nieuwe kazerne en dat
de bouw ervan snel gaat beginnen. Als
er hierdoor ruimte vrijkomt in de Dorpsstraat, kan hier mogelijk woningbouw
plaatsvinden.

•

Er zijn zorgen over de plaatsing van windturbines in de polder Reijerscop. Het CDA
is geen principieel tegenstander van
windenergie.

Dit vinden wij belangrijk voor
Harmelen:

De tuinders in de Harmelerwaard zeggen dat
ze in dit gebied geen toekomstperspectief
zien voor hun bedrijfstak. De glastuinbouw
zal hierdoor in de toekomst verdwijnen uit
dit gebied. Dit betekent dat er de komende
jaren gekeken zal worden welke ontwikkeling
mogelijk is in plaats daarvan. Als CDA Woerden hebben we hier een duidelijke mening
over: dit is dé kans om een groene buffer
tussen Utrecht en Harmelen te realiseren.
Deze buffer sluit dan aan op het Vijverbos en
het recreatiegebied van Natuurmonumenten
bij Haarzuilens. Wij willen samen met inwoners en ondernemers een visie ontwikkelen
voor dit idee. Daarbij betrekken we ook de
provincie. Grootschalige woningbouw (vanuit Utrecht) is wat ons betreft ontoelaatbaar:
Harmelen moet niet aan Utrecht vastgroeien.

•

Afhankelijk van de uitkomst van dat gesprek over de toekomst van de Harmelerwaard hakken we een knoop door over de
aanleg van een brug hier over de

Woerden
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De locatie Reijerscop heeft niet de voorkeur van het CDA, omdat de windturbines hier niet langs de snelweg A12 maar
midden in polder zouden komen te staan.
Zorgen van bewoners over geluid en
slagschaduw moeten daarnaast ook beter
worden meegenomen bij het maken van
dit soort plannen.

Kamerik en Kanis

In Kamerik is het goed wonen, werken en
recreëren. Kamerik scoort hoog in de gemeentelijke metingen van leefbaarheid en
veiligheid. Tegelijkertijd zien we in de afgelopen tien jaar dat het door een kleiner
worden inwoneraantal steeds lastiger wordt
om de voorzieningen in het dorp op peil te
houden, de scholen een toekomst te bieden
en de verenigingen vitaal te houden. Ook in
Kamerik is woningbouw nodig, vooral voor
starters en senioren.
Als CDA Woerden waarderen en ondersteunen we sociale en ondernemende gemeenschappen zoals die in Kamerik. Daarom steunen we de Kamerikse wensen voor
woningbouw, ruimte voor ondernemers, een
goede bereikbaarheid, een groen en vitaal
buitengebied en een toekomstbestendig
dorpshuis. De gemeente hoeft natuurlijk niet
alles zelf te doen in Kamerik: we willen juist
graag dat de gemeenteinitiatieven vanuit
het dorp serieus neemt en een luisterend oor
heeft voor (sport)verenigingen, inwoners en
ondernemers. We willen dat de gemeente
hen betrekt bij de plannen voor het dorp en
hen zoveel mogelijk ondersteunt.

Dit vinden wij belangrijk
voor Kamerik en Kanis:

de lokale vraag. Wanneer ergens agrarische bebouwing vrijkomt, moet de gemeente onderzoeken of op die plekken
kleinschalige woningbouw mogelijk is. In
de Omgevingsvisie voor het Kamerikse
deel van de gemeente Woerden moet
hier aandacht voor zijn. Het CDA wil dat
het Dorpsplatform betrokken wordt bij de
opzet van die Omgevingsvisie.

•

•

Dorpshuis De Schulenburch: Kamerik
verdient een dorpshuis waarin veel activiteiten mogelijk zijn voor verenigingen,
cultuur, sporters en jongeren (De Bijn)
van binnen én buiten het dorp. Het CDA
wil dat de gemeente zich flink inzet voor
het voortbestaan van het dorpshuis op de
lange termijn.

•

Bedrijvigheid en werkgelegenheid:
aan de Nijverheidsweg is behoefte aan
uitbreidingsruimte voor bedrijven. Het
CDA is voorstander van kleinschalige
uitbreiding en hernieuwde inrichting van
dit gebied.

•

Woningbouw: er moet meer vaart worden
gezet achter de woningbouw op de voormalige schoollocaties.
De woningbouw moet aansluiten op de
wensen van de Kamerikse inwoners, met
nadruk op betaalbare woningen voor starters
en doorstromers uit huurwoningen (onder
andere senioren). Een project met betaalbare starterswoningen moet serieus worden
onderzocht.

•

Na het bebouwen van de schoollocaties is
gefaseerd bouwen nodig, aansluitend op
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Verkeer en bereikbaarheid: een fietsstad
als Woerden heeft ook in Kamerik veilige
verbindingen voor fietsers en voetgangers nodig. We willen dat de gemeente
onderzoekt hoe de Mijzijde tussen Woerden en Kanis veiliger wordt voor fietsers
en wandelaars, onder andere door verbreding van het gedeelte tussen Woerden
en Kamerik. Het tijdelijke fietspad bij het
Oortjespad mag wat het CDA betreft definitief worden.

De brandweerkazerne in Kamerik is
verouderd. We zetten ons ervoor in dat
de nieuwbouw van de kazerne in de
komende twee jaar wordt gestart.
Kamerik heeft als enige kern in de
gemeente Woerden een Beschermd
Dorpsgezicht, dat bovendien dringend
onderhoud nodig heeft. Het CDA wil dat
de gemeente samen met de inwoners
snel komt met een plan hiervoor, en dat
dit op korte termijn wordt uitgevoerd.

•

Het Woerdense buitengebied trekt
recreanten aan uit de regio en daarbuiten.
Verkiezingsprogramma 2022 -2026
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Er is behoefte aan wandelroutes door
het buitengebied die het hele jaar door
beschikbaar zijn, dus die ook in het
broedseizoen open kunnen blijven.

•

Verkeersveiligheid: met de nieuwbouwwijk WeidZ en het nieuwe tennispark
worden de Hoofdweg en Milandweg een
doorgaande route die dwars door het
dorp gaat. Het CDA wil dat er gekeken
wordt naar toekomstbestendige oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

•

Lokale ondernemers: er is geen ruimte meer voor lokale ondernemers op de
locatie Nijverheidsbuurt. Veel Zegveldse
ondernemers zijn al naar buurgemeenten uitgeweken. Het CDA wil dat gekeken
wordt naar uitbreiding van het bedrijventerrein voor kleine lokale ondernemers.
Er liggen ook kansen in het toestaan van
bedrijvigheid op (voormalige) boerderijen.

•

Dorpshuis: De Milandhof is een onmisbare schakel van het dorp. Het is onder
andere dorpshuis, evenementenlocatie,
restaurant, sporthal en bibliotheek. Mede
door de coronacrisis is het voortbestaan
van De Milandhof onzeker. Het CDA vindt
dat de gemeente als het nodig is moet
bijspringen om het voortbestaan ervan te
garanderen. Daarmee wordt de bijdrage
van het dorpshuis aan de leefbaarheid
van Zegveld toekomstbestendig.
De brandweerkazerne is oud en versleten. Het CDA werkt al enige jaren aan een
oplossing voor de langere termijn. Er zijn
plannen om in de komende jaren een
nieuwe kazerne op een andere locatie te
bouwen.
Het CDA is daar groot voorstander van,
zodat onze eigen brandweer op een nieuwe locatie die aan alle eisen voldoet kan
bijdragen aan onze veiligheid

Zegveld en De Meije

Voor de leefbaarheid van Zegveld en De
Meije in de toekomst is het belangrijk dat de
voorzieningen op peil blijven. Supermarkt,
(sport)verenigingen, school, kerk, Milandhof,
brandweer en ondernemers zijn belangrijke
bouwstenen voor de leefbaarheid in Zegveld.
Er is genoeg draagvlak nodig voor die bouwstenen en daar zijn zorgen over. Omdat er nu
gemiddeld minder mensen per adres wonen,
zijn er steeds minder mensen die gebruikmaken van de school en van verenigingen.
Er zijn bovendien voldoende lokale werknemers nodig om de bezetting van de brandweer overdag op peil te houden. Door gebrek
aan woningen zijn er de afgelopen tien jaar
veel jonge Zegvelders naar andere plaatsen
verhuisd. Ook ouderen konden niet oud
worden in hun eigen dorp. Als CDA Woerden
zijn we blij dat woningbouwplannen WeidZ
en De Pionier van de grond komen. Door de
grote behoefte aan woningen blijft dat echter
een druppel op een gloeiende plaat. Ook in
de toekomst zal kleinschalige woningbouw
in Zegveld nodig zijn om starters perspectief
te geven en om een vergrijzende generatie
de kans te bieden in Zegveld oud te worden.

•

Dit vinden wij belangrijk voor Zegveld
en De Meije

Woningbouw: afronding van de bouw van
de wijk WeidZ en de seniorenwoningen van
De Pionier. Start van nieuwe woningbouwplannen in de komende periode op de locatie
WeidZ II – Kaaspakhuis en Zegveld Zuidwest
– Kruijtlocatie met woningen voor starters en
doorstromers.

•

Een nieuwe school: in 2027 staat nieuwbouw of renovatie van de Joraï-school op
de planning. Het CDA wil dat in overleg
met het schoolbestuur, het dorpsplatform
en andere belangrijke partners wordt gekeken naar mogelijke scenario’s om met
de nieuwbouw ook de leefbaarheid van
het dorp te versterken. Dit kan eventueel
op een andere locatie zijn dan waar de
school nu staat.

Woerden
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•

Zegveld Zorgt levert samen met veel andere vrijwilligersorganisaties (zoals Welzijn
Zegveld en de NPV) een waardevolle bijdrage aan het welzijn van onze inwoners.
Als CDA vinden wij de inzet van de vele
vrijwilligers zeer waardevol. De gemeente
moet dat waarderen en versterken. Het
aantal ouderen in ons dorp zal de komende jaren toenemen.
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Daardoor zal de inzet van deze organisatie
en mensen nog belangrijker worden. Een
aandachtspunt is dat jongere generaties
hieraan ook gaan bijdragen.

•

De recreatieve functie van Zegveld en
het buitengebied eromheen kan worden
versterkt. Het CDA wil dat de gemeente
samen met het dorpsplatform en lokale
ondernemers aan kleinschalige toevoegingen werkt. Daarbij kan men onder andere
denken aan wandelpaden rondom het
dorp, klompenpaden, betere of zelfs nieuwe fietspaden, en een Toeristisch Overstappunt Zegveld.

In de komende jaren zal het nodig zijn
hier alert op te blijven, om de risico’s voor
de wijk als gevolg van deze activiteiten te
voorkomen.

•

Rijnoevers

De Rijnoevers Rietveld en Barwoutswaarder
zijn onlosmakelijk verbonden met Woerden.
Ze vormen de poort naar de stad. Dat gaat
gepaard met de nodige verkeersdrukte. De
komende jaren staan hier met de aanleg van
de Rembrandtbrug grote ontwikkelingen op
stapel.
Het CDA Woerden wil de hoeveelheid vrachtverkeer over de Barwoutswaarder verminderen, door een goede verbinding met bedrijvenlocatie ‘Het Werklint’ aan de Molendijk
bij Nieuwerbrug. De inbreng van bewoners
bij de aanleg van de Rembrandtbrug vinden
we belangrijk. Daarbij is aandacht nodig voor
doorstroming en (fiets)verkeersveiligheid.

•

•

De hoeveelheid autoverkeer op de Hollandbaan neemt al jaren toe. De aanleg
van de Rembrandtbrug zal dit deels versterken. Omdat 70% van het verkeer in
Woerden-West richting Utrecht gaat, is
het doortrekken van een westelijke randweg geen ultieme oplossing. Het CDA
Woerden wil daarom in overleg met aanwonenden kijken naar maatregelen om de
geluidsoverlast te beperken. Voorbeelden
daarvan zijn een geluidsscherm en aanplant van hoog groen.
Het onderhoud van de straten, stoepen,
het groen en de riolering in deze wijk heeft
de komende jaren forse aandacht nodig.
Veel straten zijn afgelopen tientallen jaren
verzakt en riooloverstorten zorgen voor
een slechte waterkwaliteit bij veel regenval. Het CDA Woerden wil bekijken of een
speciaal programma nodig is om de wijk
klimaatbestendig te maken.
Molenvliet heeft slechts beperkt gezamenlijke ontmoetingsplaatsen. Het CDA
wil samen met bewoners uit de wijk kijken
wat er mogelijk extra nodig is.

Molenvliet

Het Schilderskwartier en de
Vogelbuurt

Het CDA wil samen met het wijkplatform en
betrokken inwoners uit de wijk kijken hoe die
mogelijkheden te versterken zijn. Belangrijke
andere aandachtspunten zijn:

Belangrijk in de wijk zijn de ontmoeting en
verbinding tussen jong en oud, en tussen
mensen met en zonder een migratie-achtergrond. De wijk heeft een groot aantal huurwoningen en de diversiteit van bewoners is
groot.

•

•

De wijk Molenvliet verdient meer aandacht
van de gemeente. Voorop staat de sociale
cohesie in de wijk.
Er is een grote diversiteit aan inwoners, onder
wie veel kwetsbaren. In de wijk zijn de mogelijkheden voor ontmoeting beperkt.

De zorgen over het boren naar olie en gas
onder de wijk zijn nog niet voorbij. Als CDA
Woerden zijn we fel tegenstander van
deze boringen.
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Het Schilderskwartier en de Vogelbuurt zijn
mooie, levendige woonwijken van Woerden.
Het wijkplatform Schilderskwartier is een belangrijke partner voor de gemeente.

We zijn voorstander van het versterken
van het hart van de wijk, als ontmoetingsplek. Het gaat om het gebied rond
de Plint, het winkelcentrum en de basisschool.
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•

•

•

•

Het tegengaan van doorgaand verkeer
door de wijk is een blijvend aandachtspunt. Een betere toegang voor verkeer in
Woerden-West zal de verkeersveiligheid en
de leefbaarheid (door minder vaststaand
verkeer) versterken.
In de wijken is regelmatig overlast van
groepen jongeren. We willen dat de gemeente dit in de gaten blijft houden en
indien nodig stevig optreedt. Er moet wat
ons betreft ook meer worden gekeken naar
de problemen rondom drugs dealen in de
wijk en het wijkpark bij de haven. Bovendien willen we inzetten op betere plekken
en activiteiten voor jongeren om elkaar te
ontmoeten.
Het project ‘Schilderskwartier Aardgasvrij’
heeft de gemoederen beziggehouden. Helder is dat het gasnet niet verdwijnt uit de
wijk. Het CDA wil wel samen met woningbouw en bewoners kijken hoe de (relatief
oude) woningen op een betaalbare wijze
zijn te verduurzamen.
Deelname van bewoners aan activiteiten
in de wijk en besluitvorming over de wijk is
nodig en belangrijk, ook in het Schilderskwartier. Het CDA wil een nauwe samenwerking met het wijkplatform, net als in de
andere dorpen en wijken.

Bomen- en Bloemenbuurt

De Bomen- en Bloemenbuurt is een prachtige
woonwijk, met veel water en groen. De wijk
heeft een zeer diverse mix van inwoners. De
woningen zijn voornamelijk uit de jaren dertig
en veertig en hebben een grote aantrekkingskracht. Ze hebben ook hun uitdagingen. Belangrijke aandachtspunten voor de komende
jaren zijn goed onderhoud van groen, straten
en stoepen in deze oudere wijk. Daarnaast is
er aandacht nodig voor de verkeersveiligheid,
vanwege een aantal drukke verkeersroutes
door en langs de wijk. De Boerendijk, die de
wijk doorkruist, is heringericht. We moeten het
effect hiervan goed blijven bekijken. Parkeren
is in deze wijk een knelpunt, want de inrichting van de straten is niet berekend op zoveel
auto’s. Dat leidt tot problemen met de bereikbaarheid. Het CDA Woerden wil in overleg met
inwoners kijken naar oplossingen.
Woerden
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Staatsliedenkwartier

Het Staatsliedenkwartier is een groene en
diverse wijk. De sociale cohesie in de wijk is
groot. Inwoners wonen in huur- en koopwoningen, soms al jarenlang. Toch zijn er ook veel
ontwikkelingen. Door een aantal grotere woningbouwprojecten komen er veel nieuwe inwoners in de wijk bij. De komende jaren willen
we samen met het wijkplatform werken aan
de volgende opgaven:

•

Het groenonderhoud laat volgens de inwoners te wensen over. Het CDA wil met
een snelle aanpak van de knelpunten een
basisniveau van goed onderhouden openbare ruimte bereiken. Aandacht wordt
ook gevraagd voor speelplaatsen. Voor
kinderen en jongeren is het belangrijk dat
de speelplekken beter aansluiten op hun
behoeften.

•

Dagelijks komt er veel verkeer over de
Utrechtsestraatweg en Oudelandseweg,
de belangrijkste twee wegen van en naar
Woerden aan deze zijde. De (verkeers)veiligheid voor de bewoners en fietsers is een
blijvend aandachtspunt voor het CDA.
Een oostelijke randweg, waar het CDA voorstander van is, kan in de toekomst deze
verkeersstroom mogelijk ook wat verminderen.
Er zijn weinig collectieve voorzieningen in
het Staatsliedenkwartier. De snackbar, de
Aldi, de Willemshoeve en de Kapel zijn zo’n
beetje de enige ontmoetingsplaatsen.
Als CDA Woerden willen we kijken of er
mogelijkheden zijn op de locatie van de
Aldi, waardoor de supermarkt blijft bestaan, maar kan worden uitgebreid met
bijvoorbeeld een koffiezaak, pinautomaat
en post- en pakketservice. Zo versterken
we ontmoeting en samenhang in de wijk
en gaan we eenzaamheid tegen.

Centrum

Het CDA Woerden wil dat de gemeente regelmatig overlegt met het platform voor bewoners van de binnenstad, om hun belangen goed
te leren kennen en mee te nemen bij nieuwe
plannen. Belangrijke aandachtspunten voor de
komende jaren voor het centrum zijn voor het
CDA Woerden:
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•

•

•

•

Binnen de centrumring ervaren de bewoners enkele grote pijnpunten door de
invoering van het nieuwe parkeerbeleid.
Deze willen we oplossen. Het positieve effect van het parkeerbeleid voor bewoners
buiten de centrumring willen we echter
vasthouden, want hier zijn de goede gevolgen ervan meteen zichtbaar geworden.
Het CDA Woerden wil aan de slag gaan
met de Wagenstraat. Dit gebied heeft
weinig vernieuwing doorgemaakt in de
afgelopen tientallen jaren en moet bij de
tijd worden gebracht. We willen een plan
maken voor ontwikkelingen in de toekomst.
In de binnenstad moet een goede balans
zijn tussen evenementen en de belasting
hiervan voor de bewoners van het centrum.
We werken in de binnenstad samen met
het bewonersplatform, het Stadshart en
de Vestingraad om het stadscentrum
leefbaar en levendig te houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers.

•

•

•

•

Snel en Polanen
en Waterrijk

De ontwikkeling van Waterrijk is nu zo goed
als afgerond, maar de komende jaren zullen
de wijken Snel en Polanen en Waterrijk aan
de centrumkant een heel ander gezicht krijgen. Dat komt door de bouw van meer dan
800 woningen in de wijk Snellerpoort.
Maar er zijn meer veranderingen op komst.
Het wijkcentrum krijgt een upgrade met de
bouw van een nieuwe supermarkt en een
parkeergarage.

•

De omlegging van de Steinhagenseweg,
de aanleg van de fietstunnel en het snelfietspad zullen de komende jaren gaan
plaatsvinden. Deze werkzaamheden
zullen overlast teweegbrengen, maar het
CDA Woerden wil deze zoveel mogelijk
beperken.
Verkeersveiligheid is een belangrijk
aandachtspunt in de wijk. Het CDA wil
schoolroutes veiliger maken en in alle
woonwijken kijken naar maatregelen om
een maximumsnelheid van 30 kilometer
per uur te handhaven. We willen fietsen in
en buiten de wijk aantrekkelijker maken,
zodat vaker wordt gekozen voor de fiets in
plaats van de auto.

opgenomen.

LASTEN (in euro’s)

Uitgaven Investeringen
240.000

2.500.000

2. Een groene leefomgeving waar het fijn wonen
is

970.000

5.500.000

3. Een huis om in te wonen

250.000

4. Een realistische energietransitie

200.000

Het CDA wil dat de ontwikkeling van het
recreatie-eiland Cattenbroek spoedig
vorm krijgt. We willen het gebied beschikbaar stellen voor alle Woerdenaren. Voor
buurt- en wijkbewoners, maar ook voor
Woerdenaren uit de binnenstad of het
buitengebied. We maken hier een plek
van waar een ieder kan recreëren en waar
iedereen optimaal kan genieten, rekening
houdend met omwonenden.

5. Een sterke lokale economie

100.000

6. Een dienstbare gemeente voor inwoners en
ondernemers

740.000

Bij de uitbreiding van het winkelcentrum
en de bouw van woningen in de wijk Snellerpoort wil het CDA zich inzetten voor
meer diversiteit in het winkel- en horeca-bestand.

Inkomsten van het Rijk (septembercirculaire 2021)

De jonge kinderen in deze wijken worden
in de komende jaren tieners en jongeren.
Het CDA wil blijven kijken of er voldoende
speel-, sport- en ontmoetingsmogelijkheden zijn voor alle kinderen en jongeren

Totaal

2.500.000

BATEN (in euro’s)

500.000

8,5 miljoen

Inkomsten

Besparingen en ombuigingen

Cofinanciering van Rijk en provincie in projecten

500.000
2.000.000
Nader te bepalen

Belastingverhoging

0

Totaal

2.500.000

SALDO (in euro’s)

Door de aanleg van een fietstunnel onder
de weg door komt er een tweede veilige
verbinding naar het Stadscentrum. Onze
belangrijke thema’s voor deze wijk in de
komende jaren zijn:
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hebben we dan ook de uitgaven uit ons verkiezingsprogramma op een rij gezet.
Ook
geven wij
aan op welkedaar
wijze
wij denken
deze
komende
jarenwe
betaalbaar
Een gezond
huishoudboekje,
werken
wij aan.dat
In dit
hoofdstuk
hebben
dan ook
uitgaven
uit ons verkiezingsprogramma
opverantwoorde
een rij gezet. Ook
geven
zijn.
Dat de
geeft
u als inwoner
en kiezer inzicht in de
wijze
waarop wij
wij
aan
op
welke
wijze
wij
denken
dat
deze
komende
jaren
betaalbaar
zijn.
Dat
met de gemeentelijke financiën willen omgaan. Het uitgangspunt hierbij is de
geeft u als inwoner
en kiezer inzicht
in de verantwoorde
wijze
waarop wijdie
metdaarin
de
begroting
van de gemeente
voor 2022
en de plannen
en financiën
zijn
gemeentelijke
financiën
willen
omgaan.
Het
uitgangspunt
hierbij
is
de
begroting
opgenomen. In de (jaarlijkse) uitgaven zijn ook de kosten meegenomen van de
van de gemeente voor 2022 en de plannen en financiën die daarin zijn
voorgestelde investeringen.

1. Omzien naar elkaar

De omlegging van de Steinhagenseweg
zorgt hopelijk voor een betere doorstroming
en minder verkeersoverlast.
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FINANCIËN
Een
gezond ë
huishoudboekje,
daar werken wij aan. In dit hoofdstuk
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Een uitgebreide toelichting en verantwoording van deze tabel staat op
www.cdawoerden.nl.
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