CONCEPT

Progressief Woerden is…
…Sociaal
De mensen staan centraal bij Progressief Woerden. Ieder mens is anders en iedereen telt mee.
•
Ons uitgangspunt is werken vanuit de eigen kracht, het maken van eigen keuzes en het
versterken van het sociale netwerk.
•
Samen zorgen we ervoor dat niemand buiten de boot valt, ondersteund door thuiszorg in de
buurt, kleine buurtzorgteams en voldoende voorzieningen dichtbij. Zo worden problemen
vroeg gesignaleerd en voorkomen we dat ze groter worden.
•
Er is een stevig vangnet als het echt nodig is. Om betere zorg te kunnen leveren bij complexe
problemen werken we met 1 plan, 1 budget, 1 regisseur voor alle zorg en welzijn per gezin of
thuissituatie.
…Duurzaam
We willen dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien en leven op een gezonde aarde.
Daar gaan wij op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier mee om.
•
Woerden gaat voor duurzame mobiliteit: fietsen, goed openbaar vervoer en schone auto’s
krijgen ruim baan.
•
Waar mogelijk stimuleert Progressief Woerden duurzaam (ver)bouwen: betere isolatie,
zonnepanelen en warmte‐koude opslag zorgen voor werkgelegenheid en duurzaamheid.
•
Progressief Woerden wil bedrijven belonen en stimuleren om maatschappelijke taken op te
pakken.
•
De gemeente geeft het goede voorbeeld met energiezuinige maatregelen, optimale
afvalscheiding en het duurzaam inkopen van diensten en producten.
… Samen sterk
Progressief Woerden gelooft in een sterke samenleving waarin mensen, organisaties en bedrijven
samen met de gemeente optrekken.
• Wij willen graag dat u, burgers, bedrijven en instellingen, met ons meedenken en meedoen
bij het aanpakken en oplossen van problemen.
• Als u een goed idee heeft om uw buurt te verbeteren, dan willen we daar zonder veel regels
èn met een bescheiden budget de ruimte voor bieden.
• Werken betekent niet alleen een inkomen maar ook meedoen in onze maatschappij. Als er
geen betaald werk in het vooruitzicht is, bieden we je de mogelijkheid op een andere manier
bij te dragen aan de samenleving.
• Behoud en verdere ontwikkeling van duurzame werkgelegenheid, zoals in het Groene Hart
met lokale producten en recreatie, de Hofpoort zorgboulevard, en in de maakindustrie.

Sociaal, duurzaam en samen sterk: Het groene hart op de goede plaats!
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Inleiding
Sinds 2006 doen PvdA en GroenLinks als Progressief Woerden samen mee aan de Woerdense
gemeenteraadsverkiezingen. En ook dit jaar weer. De belangrijkste reden is dat we als een lokale
progressieve partij meer invloed hebben in de raad en de kans groter is dat Woerden een sociaal
gemeentebestuur krijgt. Wij dragen graag verantwoordelijkheid voor sociaal en progressief beleid.
Sinds 2006 maken wij deel uit van het college en wij zijn er trots dat wij dankzij onze wethouders
Loes Ypma en Yolan Koster ervoor konden zorgden dat in Woerden de bezuinigingen zoveel mogelijk
op de sterkste schouders terecht zijn gekomen.
De komende jaren komen er nog meer taken vanuit Den Haag richting de gemeente, met name in de
zorg en welzijn. Daarom blijft het belangrijk dat de komende jaren het progressieve geluid zo
duidelijk mogelijk klinkt in de Raad en, als het kan, ook in het college. Wij doen ons best om Woerden
een verantwoorde, sociale en leefbare gemeente te houden.
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014‐2018 van Progressief Woerden met onze visie voor onze
gemeente. Hierin leggen wij uit hoe wij Woerden sociaal, duurzaam en leefbaar willen houden, wat
we hebben bereikt de afgelopen jaren en wat we de komende jaren willen doen. We hebben expres
het kort gehouden, om zo goed mogelijk duidelijk te maken waar we voor staan en waar we ons voor
willen inzetten. Met ons programma gaan wij na de verkiezingen de onderhandelingen met de
andere partijen in. Hoe meer stemmen wij krijgen, hoe meer wij hiervan waar kunnen maken.

Progressief Woerden is… Het Groene Hart op de juiste plek!

De Programmacommissie

Visie en standpunten
Progressief Woerden is … Sociaal
Iedere gemeenschap heeft het nodig om een hecht sociaal netwerk te hebben. Kunnen sporten,
vrijwilligerswerk kunnen doen, muziek maken of toneelspelen, burenhulp en volkstuintjes... Dit
allemaal hoort tot de sociale infrastructuur van een wijk of dorp. Daar kunnen mensen elkaar
ontmoeten, elkaar helpen en wijzer maken. Daar blijkt ook het plezier van het verschil: ieder mens is
anders en ieder doet mee! Wat Progressief Woerden betreft gaat leefbaarheid om de sociale
samenhang in wijken en dorpen. Dat pakken we graag samen met de bewoners, wijkplatforms en het
Woerdense bedrijfsleven.
Progressief Woerden wil graag dat iedereen mee doet in de samenleving. Dat kan als we meer oog
hebben voor elkaar en als bewoners zich veilig voelen. De sociale samenhang en leefbaarheid in de
wijk of het dorp vinden we daarom het allerbelangrijkst. Daarom vragen we u als bewoner meer om
te kijken naar uw buren. Wij zullen van onze kant de leefbaarheid stimuleren door initiatieven in de
wijk te ondersteunen en door het welzijnswerk anders in te zetten. Denk aan een straatcoach,
buurtcoach of sociaal makelaar, en supernanny. Daarnaast zullen wij ons best doen om de veiligheid
zoveel mogelijk te waarborgen. Niet alleen door de preventieve werking van bijvoorbeeld
jongerenwerk maar ook door snel op te treden als aanpassen van infrastructuur bijdraagt aan meer
veiligheid.
Progressief Woerden realiseert zich dat voldoende voorzieningen in alle kernen een randvoorwaarde
zijn voor de sterke samenleving waar wij zoveel van verwachten. Waar het kan proberen we deze
functies zoveel mogelijk in gebouwen te combineren om de kosten te drukken. Commerciële
exploitatie kan hier ook een rol in spelen.
Verder heeft Progressief Woerden speciale aandacht voor de woningmarkt. Woerden moet voor
starters en voor mensen die in een andere fase van hun leven terecht komen zorgen voor voldoende
betaalbare woningen.
Kent iedereen de buren in de straat? Wie schuift de sneeuw weg van het paadje van zijn
buurtgenoot die dit niet zelf kan? Wie maakt een praatje met de man verderop die vaak
alleen is? Wie zet zijn organisatietalent in voor een buurtbarbecue? Of neemt bij tijd en
wijle de zorg voor de dementerende buurvrouw uit handen van haar man?
Het antwoord op deze vragen is nog vaak negatief. Maar we weten ook dat veel mensen
best willen, maar niet in de situatie komen dat er aanspraak op hun talenten wordt
gedaan. Of een drempel ervaren om iets voor de ander te doen. Progressief Woerden wil
het welzijnswerk op een andere manier inzetten, als smeerolie van een sterke
samenleving.

Wat we samen met de coalitie al hebben bereikt:
1. Tijdens de noodzakelijke bezuinigingen hebben we ervoor gezorgd dat goede voorzieningen
overeind zijn gebleven
2. Bij de voorbereidingen van de aankomende decentralisaties is de samenhang behouden.
3. De sterkste schouders hebben de zwaarste lasten gedragen.
4. Hulpverlening is structureel verbeterd voor mensen die dat nodig hebben. Volgens het idee
van één gezin, één regisseur, één plan.

5. Woerdenwijzer, centraal punt voor initiatieven en vragen
6. Een bruisende binnenstad, een nieuwe haven en recreatie in het Groene Hart
7. Handhaven 25% sociale woningbouw bij nieuwbouw en ontwikkeling starterswoningen.

Wat we nog willen bereiken:
1. Meer werk maken van preventie:
• De gemeente stimuleert iedereen om mee te doen in de samenleving.
• Sociale cohesie in wijken vergroten; dat betekent dat we inwoners anders aanspreken op
hun talent om anderen een handje te helpen, en een andere rol voor het welzijnswerk,
• Een proactieve aanpak geen loket, maar er op af!
2. Zorgen voor een goed vangnet.
• Als het even echt niet lukt, kan je rekenen op de gemeente.
• Ook als je structureel financieel afhankelijk bent van de overheid, zetten we er op in om
je zo veel mogelijk mee te laten doen én erbij te laten horen.
• Actieve ondersteuning mantelzorg.
3. Op de woningmarkt
• Rekening houden met vergrijzing en starters bij nieuwbouw: toekomstbestendig wonen.
• Ook in de toekomst vasthouden aan tenminste 30% sociale woningbouw.

Progressief Woerden is … Duurzaam
Volgens Progressief Woerden kan en moet het op een aantal beleidsterreinen duurzamer: mobiliteit,
bouwen, gemeente en ondernemen. Er zijn vele manieren om van A naar B te komen waarbij de ene
optie duurzamer is dan de andere. Het is aan de gebruikers zelf om te bepalen welke vorm van
transport zij kiezen. Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat de duurzame keuze zo makkelijk
mogelijk wordt. Goed openbaar vervoer, goede fietspaden en klimaatvriendelijke automobiliteit
krijgen daarom extra aandacht.
Isolatie, dubbel glas, zonnepanelen, warmte‐koude opslag, waterdoorlatende bestrating, er zijn vele
manieren om bestaande en nieuwe gebouwen duurzamer te maken. Als het aan PW ligt gaat de
gemeente Woerden er alles aan doen om zowel oud‐ als nieuwbouw duurzamer te maken. Dat is niet
alleen goed voor het milieu maar ook voor de noodlijdende bouwsector.
“Verbeter de wereld, begin bij jezelf” moet het motto van de gemeente Woerden worden. Want
alleen als de gemeente haar eigen inkopen duurzaam doet wordt het geloofwaardig dit ook van de
burgers, bedrijven en andere organisaties te vragen.
Steeds meer bedrijven kijken naar meer dan alleen de financiële prestaties. Terecht, want de praktijk
leert dat bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen het ook financieel beter doen. De
gemeente Woerden kan deze bedrijven nog een extra handje helpen.
“Gaan wij op zo’n manier met de aarde om, dat onze kinderen en kleinkinderen er
een goed leven kunnen hebben?” Volgens Progressief Woerden is het aan de
gemeente om deze vraag te stellen over haar eigen handelen. Ook moet de
gemeente het haar burgers, bedrijven en andere organisaties zo makkelijk mogelijk te
maken om deze vraag met ja te kunnen beantwoorden.

Wat we samen met de coalitie al hebben bereikt:
•
•
•
•
•
•

Meer fietspaden en herinrichting fietsenstallingen rond het station.
Terugdringen files door betere ontsluiting snelweg.
Oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Zonnepanelen op het dak van het zwembad en het gemeentehuis.
LED‐lampen in de straatverlichting.
Behoud duurzaamheidslening voor burgers.

Wat we nog willen bereiken:
•
•

•

•
•

Woerden fietst natuurlijk! Fietspaden op hoger onderhoudsniveau, achterstalling onderhoud
moet worden aangepakt en knelpunten opgelost.
Samen met het stadshart werken aan een collectieve bezorgservice voor winkelen in de
binnenstad. Na het winkelen je boodschappen en nieuwe aanwinsten thuis bezorgd! Geen
excuus om niet met de fiets naar onze mooie binnenstad te komen.
Behoud van goed openbaar vervoer: dorpen en wijken moeten bereikbaar blijven met de
bus. Daarnaast moeten er genoeg treinen stoppen zodat het OV een serieus alternatief is
voor de auto.
Elektrische automobiliteit verder stimuleren.
Vrachtwagens weren uit de kernen, de wijken schoon houden van zwaar vrachtverkeer.

•

•

•
•
•

•
•

Burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid worden verder aangemoedigd,
bijvoorbeeld door “de duurzame straat”. Een grote campagne om complete straten te
informeren om gezamenlijk te investeren in kostenbesparende en duurzame oplossingen.
Duurzaam huren is goedkoper wonen. Door de woningbouwcoöperatie aan te zetten tot
meer duurzame renovaties kunnen de vaste lasten van onze huurders naar beneden en
sparen we tegelijk het klimaat.
Progressief Woerden maakt Woerden koploper in duurzaam inkopen.
Kosten besparen met afval. Hoe meer afval we scheiden, hoe minder het onze burgers kost.
Progressief Woerden gaat alle mogelijkheden onderzoeken om afval beter te scheiden.
Maatschappelijk Verantwoord ondernemen waar mogelijk belonen. Bijvoorbeeld door
bedrijven die de gemeente helpen met het oplossen van maatschappelijke problemen korting
te geven op de OZB. Of het nu gaat om het in dienst nemen van mensen met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt, duurzame vervoersoplossingen voor het eigen personeel of het
helpen gezonder maken van de Woerdense jeugd. Verantwoord ondernemen moet zoveel
mogelijk beloond worden.
Er moet een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid worden geformuleerd. De gemeente heeft de
verantwoordelijkheid voor de bescherming van dieren binnen haar grenzen.
Woerden blijft schaliegasvrij. Om milieutechnische overwegingen is de winning van schaliegas
in Nederland ongewenst. Duurzame energie is de oplossing van het energievraagstuk.

Progressief Woerden is … Samen sterk
In een sterke samenleving trekken mensen, organisaties en bedrijven samen met de gemeente op,
om oplossingen te bedenken voor problemen of nieuwe initiatieven van de grond te krijgen. Zowel
als het gaat over de (groene) openbare ruimte, als over sociale samenhang in wijken, dorpen en
buurten. Dat is niet alleen nodig, want de gemeente kan het niet zonder de samenleving opknappen,
het is ook vaak veel beter. Vanuit de samenleving is heel veel betrokkenheid, waar leuke en goede
ideeën of oplossingen ontstaan. Die ideeën vinden alleen niet altijd hun weg naar de gemeente. De
gemeente vindt op haar beurt ook niet altijd de burger. Dat kan dus nog een stuk beter. De
gemeente moet meer vertrouwen hebben haar burgers, en meer ruimte bieden aan initiatieven
vanuit de samenleving. Andersom willen we graag dat burgers, organisaties en bedrijven meer met
de gemeente meedenkt bij het aanpakken en oplossen van problemen.
In een sterke samenleving is het ook belangrijk dat iedereen bijdraagt naar zijn of haar vermogen. Er
moet daarom voldoende werkgelegenheid zijn in de regio. Lokaal is er vooral behoefte aan
werkgelegenheid van lager en middelbaar niveau. Progressief Woerden streeft er daarom naar meer
arbeidsintensieve bedrijven en instellingen binnen haar grenzen te hebben. Daarvoor zullen we
bedrijventerreinen moeten herstructureren. De gemeente komt, waar mogelijk, tegemoet aan
uitbreidingswensen van reeds in Woerden gevestigde bedrijven. De eventuele gevolgen voor natuur
en milieu wegen zwaar in het beoordelen van de oplossingen. Op voorwaarde dat de noodzaak
daartoe keihard is aangetoond, zijn we bereid om schuifruimte te creëren. Woerden is van oudsher
een stad waarin zorg, dienstverlening en logistiek goed vertegenwoordigd zijn. Een voorbeeld is de
Hofpoort 'zorgboulevard'. Wij maken ons hard voor dit soort werkgelegenheid. Daarbij vinden wij
goed werkgeverschap belangrijk.

In een ideale gemeente draagt iedereen zijn steentje bij. Dat is goed voor individuen en
goed voor de hele gemeenschap. “Samen sterk” is daarom een uitgangspunt van
Progressief Woerden. Maar Progressief Woerden realiseert zich dat de mogelijkheden om
mee te doen voor iedereen anders zijn. Progressief Woerden stimuleert de vestiging en
ontwikkeling van bedrijven die bijdragen aan een sterke samenleving en die werk maken
van verantwoord ondernemen. Het Groene Hart biedt daar uitgelezen kansen voor.
Lokale producten, lokale markt en meer recreatie hebben de toekomst.

Wat we samen met de coalitie al hebben bereikt:
1. Omvorming van de sociale werkplaats naar Het nieuwe werkbedrijf
2. Velen hebben een stapje op de participatieladder gezet, ongeacht hun afstand tot de
arbeidsmarkt.
3. Een bloeiend Woerdens vrijwillersleven
4. Sport en Cultuur zijn voor alle kinderen bereikbaar
5. Maatschappelijke stages zijn overeind gehouden ondanks dat ze niet meer verplicht zijn
gesteld.

Wat we nog willen bereiken:
1. Wij willen graag dat u, burgers, bedrijven en instellingen, nog meer met ons meedenken en
meedoen bij het aanpakken en oplossen van problemen.
2. Als u een goed idee heeft om uw buurt te verbeteren, dan willen we daar zonder veel regels
èn met een bescheiden budget de ruimte voor bieden.
3. Een betere ondersteuning bij het vinden van werk.

4. Een participatiebaan als de afstand tot de arbeidsmarkt te groot blijkt, uiteraard met oog
voor:
• Een gericht plan op het bevorderen van competenties
• Een duur van maximaal 2 x 3 maanden
• Voorkomen van verdringing van regulier personeel
5. We vragen van iedereen een maatschappelijke inspanning.
6. De mensen die nu in de WSW zitten kunnen daarin blijven, maar proberen we wel naar
regulier werk te begeleiden. Voor nieuwe gevallen wordt een voor de betrokkene en voor
het bedrijfsleven maximaal haalbare oplossing gezocht. Dat geldt ook voor mensen die hun
Wajong status verliezen.
7. We verwachten van Woerdense bedrijven een serieuze inspanning om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Progressief Woerden maakt extra geld
vrij om bedrijven te adviseren hun werk anders in te richten waardoor er meer 'eenvoudige'
banen ontstaan. Bedrijven die hun verantwoordelijkheid pakken proberen wij zoveel
mogelijk te belonen.
8. Gelijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Oneerlijke concurrentie en uitbuiting van
werknemers bestrijden wij.
9. Progressief Woerden stimuleert samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
10. Wij gaan met het Woerdense bedrijfsleven in gesprek over het concreet invullen van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente hanteert waar mogelijk
bovenstaande criteria bij het doen van aanbestedingen en het verstrekken van opdrachten.
11. Progressief Woerden wil de positie van mensen met een onzekere arbeidssituatie zoals
ZZP’ers en jongeren met tijdelijke contracten versterken.

Wat er verder in Woerden speelt
•
•
•
•
•
•
•
•

Mede dankzij Progressief Woerden is de gemeentebegroting nu sluitend. Lastenverzwaring is
alleen bespreekbaar om sociale voorzieningen op peil te houden.
De westelijke randweg komt er niet: lost het verkeersprobleem niet op en het is te duur.
De cultuurhistorische waarde van het Defensie‐eiland blijft behouden. Wat Progressief
Woerden betreft wordt de fietsbrug versneld aangelegd en wordt het defensie‐eiland, zolang
er niet gebouwd wordt, ingericht als park.
Samenwerking met omliggende gemeentes moeten we uitbreiden en versterken
Het concept gemeentehuis is aan herziening toe. Geen nieuw gemeentehuis, er zijn kantoren
genoeg. Hooguit een vergaderzaal, of goed bereikbare loketten voor de burgerzaken.
Geen verdere bezuinigingen op cultuur.
Veiligheid begint met het voorkomen van problemen. Dus veel aandacht voor preventie en
vroegtijdige voorlichting. Handhaven daar waar het nodig is op een effectieve manier. Bij
voorkeur zonder dat dit ten koste van privacy gaat.
Meer bekendheid voor het voorkomen en bestrijden huiselijk geweld en betere nazorg.

