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WONEN
Iedereen een woning
Wat willen we bereiken?
• HUIZEN. Jonge mensen en arme mensen vinden moeilijk een huis. We halveren de wachttijd voor
een huurhuis. Bijvoorbeeld door meer goedkope huizen te bouwen. Mensen met meer geld
moeten verhuizen naar de duurdere huizen. Dan komen goedkope huizen vrij. Gebouwen die niet
gebruikt worden maken we geschikt om in te wonen. Als je een huis koopt dan moet je er zelf
gaan wonen. Je mag hem niet meteen doorverkopen voor meer geld. Zo blijven de huizen
betaalbaar. We steunen goede ideeën zoals het bouwen van ‘Tiny Houses’ (kleine huisjes).
• DORPEN. Vooral in de dorpen zijn er te weinig goedkope huizen. Per dorp bedenken we wat er
nodig is om dat probleem op te lossen
• IEDEREEN. Sommige mensen hebben thuis extra hulp nodig. Bijvoorbeeld oudere mensen. Maar
ook jonge mensen die jeugdzorg kregen maar nu voor zichzelf moeten zorgen. Er komen plekken
waar zij thuis deze hulp kunnen krijgen. Als er nieuwe huizen worden gebouwd, dan komen er ook
voor deze mensen goede huizen.
• NIEUWBOUW. We bouwen nieuwe huizen zo veel mogelijk binnen de grenzen van de stad. We
bouwen in elk geval niet in de Harmelerwaard en polder Bijleveld. Dan blijft het Groene Hart
groen. Gebouwen langs de spoorlijn mogen hoger worden om genoeg huizen te krijgen. Bouwen
van huizen mag niet slecht zijn voor het milieu. Nieuwe woonwijken moeten voor iedereen fijn
zijn om in te wonen en te spelen.
• GROENE WIJKEN. Ook planten en dieren moeten goed kunnen leven in onze gemeente. We willen
dat veel verschillende planten en dieren zich bij ons thuis voelen. Daar letten we goed op als we
nieuwe huizen bouwen.
• BODEM. De bodem van onze omgeving zakt langzaam. Dat is een probleem en oplossingen zijn
duur. We onderzoeken wat de beste oplossingen zijn die we kunnen betalen.
• ADVIES. Er komt een plek waar we inwoners gaan helpen om hun huis beter te maken. Dan
gebruiken ze bijvoorbeeld minder energie. Dan hoeven ze minder te betalen. Dat is ook beter
voor het milieu. Als het kan dan wordt dit meteen met de hele straat gedaan. Dan wordt het nog
goedkoper.

DUURZAAMHEID / MILIEU
Leven in Woerden zonder invloed op het milieu
Wat willen we bereiken?
• ENERGIE. Iedereen mag meedenken over de overgang naar schone energie in Woerden. We
leggen zonnepanelen op alle daken. We beginnen met de daken van de gemeente. Bedrijven
moeten ook zonnepanelen op hun daken leggen. Daar kunnen we hen geld voor geven. Ook
leggen we zonnepanelen op de dijken langs de snelweg. Maar er is meer nodig om iedereen
schone energie te laten gebruiken. Daarom willen we ook windmolens. Het liefst langs de snelweg
zodat je het geluid bijna niet hoort. Grote en kleine bedrijven mogen schone energie gaan maken.
We moeten ook minder gas gebruiken. Nieuwe huizen bouwen we daarom zonder gasaansluiting.
En we gaan geen gas laten halen uit de grond onder Molenvliet.
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• MINDER. Als we minder energie gebruiken, hoeven we ook minder energie te maken. Als we
minder water gebruiken, hoeven we ook minder drinkwater te maken. Daarom gebruiken we bij
nieuwe huizen het afvalwater opnieuw. Daar kun je bijvoorbeeld de wc’s mee doorspoelen. We
helpen mensen ook om minder afval te produceren. We doen dat zelf ook door geen plastic
bekers meer te gebruiken in het gemeentehuis. En ook niet meer bij de Koeiemart, de Woerdense
Vakantieweek en festivals.
• DELEN EN OPNIEUW GEBRUIKEN. We helpen inwoners om spullen te delen. Dan hoef je niet alles
zelf te kopen. Er komt er een grofvuil-ophaaldag. Maar dan wel laat op de dag. Dan kan iedereen
eerst kijken of er iets bruikbaars tussen zit. Bij de milieustraat komt een kringloopwinkel en een
plek waar spullen gerepareerd kunnen worden.
• VERBETEREN VAN DE EIGEN WONING. We helpen mensen met een eigen huis om hun huis
duurzamer te maken (dus beter voor het milieu). Zij hoeven zich geen zorgen te maken over wat
dat kost en hoe dat moet. De gebouwen van de gemeente zelf maken we natuurlijk ook
duurzaam.
• ETEN. Hoeveel kilometer heeft jouw eten gereisd voordat het op je bord ligt? ‘Duurzaam’
betekent ook zo veel mogelijk eten wat er in de eigen omgeving groeit. En wat er op dat moment
groeit. Ook is het beter om minder vaak vlees te eten. Samen met bijvoorbeeld de boeren
vertellen we onze inwoners hierover. We moedigen mensen aan om dit te gaan doen. Ook
moedigen we mensen aan om zelf eten te produceren. Een mooi voorbeeld is de moestuin in
landgoed Bredius.
• NATUUR. We helpen boeren om te gaan werken op een manier die beter is voor het milieu. Zij
moeten dan wel genoeg geld blijven verdienen. De boeren, het klimaat en de weidevogels
moeten hier beter van worden.
• HITTE EN VEEL WATER. Door klimaatverandering is het in Nederland warmer. Maar er zijn ook
meer grote regenbuien. Al dat water moet goed in de bodem zakken. Het mag niet in het riool
komen. Daarom helpen we inwoners om tegels uit hun tuin te halen. Ook helpen we met andere
oplossingen. Zoals een regenton of planten op het dak of op de muur. Deze planten houden veel
water vast. In alle wijken en dorpen maken we speciale plekken waar bij grote regenbuien plassen
mogen komen.

GROEN / OPENBARE RUIMTE
Groene wijken en 1000 bomen planten
Wat willen we bereiken?
• BOMEN EN ANDER GROEN. Bomen zijn belangrijk voor onze gezondheid. En ze zijn mooi. We
planten er daarom de komende jaren 1000 bomen bij. Daarnaast zetten we voor iedere boom die
weg moet anderhalve boom terug. Bijzondere bomen beschermen we. Ook in nieuwe
woonwijken zorgen we voor veel bomen en andere planten. Schoolpleinen worden natuurlijker:
minder tegels en genoeg schaduw.
• DIEREN. Woerden kan nog diervriendelijker worden. We zorgen dat dieren makkelijk in en uit het
water kunnen komen. Zwerfdieren worden opgevangen. Er komen meer wilde bloemen voor
bijen en vlinders.
• ONDERHOUD. Er komt een plek waar je kunt zien wanneer jouw straat of buurt opgeknapt wordt.
We helpen inwoners die zelf een stuk groen of een speeltuin willen onderhouden. We geven
bijvoorbeeld materialen, planten en advies over snoeien.
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• INRICHTING. We schakelen een ‘stadsecoloog’ in bij de inrichting van nieuwe groene gebieden.
Dat is iemand die veel weet van de natuur in de stad. Dit doen we ook als we bestaande parken
willen verbeteren. We vragen aan inwoners hoe zo’n gebied er uit moet zien. Zij mogen helpen
met het onderhoud van deze gebieden als zij dat willen.
• AFVAL. We willen minder afval op straat. Daarom komen er meer prullenbakken in parken en op
drukke plekken. We maken de prullenbakken mooi en opvallend. Dan hoef je ze niet te zoeken.
We vertellen hoe lang afval op straat blijft liggen als we niets doen. Ook helpen we mensen om
opruimacties in hun eigen buurt te organiseren.

VERKEER
Veilig en schoon van A naar B
Wat willen we bereiken?
• VOETGANGERS. Kinderen en ouderen moeten zelf veilig overal kunnen komen. Er mogen geen
hobbels in stoepen en fietspaden zijn. En stoepen en fietspaden moeten zoveel mogelijk
gescheiden zijn van de weg. Ook moet er voldoende licht zijn en alleen lage bosjes. Dat is veiliger.
In de Rijnstraat mag je alleen nog lopen. Maar de winkels moeten natuurlijk wel hun voorraden
kunnen krijgen. Daar maken we goede afspraken over.
• FIETSERS. We willen dat zoveel mogelijk mensen op de fiets naar hun werk gaan. Dat mag ook een
elektrische fiets zijn. We belonen werkgevers als het lukt om veel personeel te laten fietsen. In
het centrum komen er meer plekken om je fiets te stallen. Daar kun je ook je elektrische fiets
opladen. Dan kunnen veel mensen op de fiets naar de stad in plaats van met de auto. Ook bij
winkelcentra en sportclubs komen oplaadplekken voor elektrische fietsen. We willen dat de
centrumring een ‘auto-te-gast’-straat wordt. Fietsers hebben daar dan voorrang. Maar in elk geval
moeten auto’s daar echt niet harder dan 30 km/h rijden. We maken meer zebrapaden zodat
auto’s langzamer gaan rijden. De snelle fietsroute naar Utrecht moet er snel komen.
• OPENBAAR VERVOER. Ouderen en mensen met een handicap moeten ook overal naartoe kunnen
gaan in Woerden of in de dorpen. Daarvoor is er de buurtbus, AutoMaatje en de regiotaxi.
Nieuwe initiatieven juichen we toe.
• VERKEER. We mengen werken en wonen in nieuwe wijken zodat er minder verkeer is. We zorgen
ervoor dat dezelfde soorten bedrijven bij elkaar in de buurt zijn. Ook dat zorgt voor minder
verkeer. Bedrijven waar veel vrachtwagens komen moeten zo dicht mogelijk bij de snelweg zijn.
Dan rijden er minder vrachtwagens door woonwijken. We willen geen hele drukke wegen met
veel verkeer in de stad en de dorpen. Als het kan leiden we deze routes om.
• AUTO’S. Onze straten moeten niet te druk worden. Dan blijft het prettig wonen. We geven
daarom geen geld uit aan projecten die zorgen voor meer autoverkeer. We moedigen mensen
aan om elektrische auto’s te gebruiken. Ook deelauto’s zijn een goede oplossing voor minder
verkeer en minder uitlaatgassen. Er komen genoeg oplaadpunten voor elektrische auto’s en
speciale parkeerplaatsen voor deelauto’s.
• VEILIG. Inwoners mogen zelf meebeslissen over hoe hun straat veiliger gemaakt kan worden.
Bijvoorbeeld door drempels te maken op de weg. Of door de stoep toegankelijk te maken voor
rolstoelen. Bezorgscooters zijn vaak niet veilig op straat. En ze vervuilen de lucht. Deze scooters
moeten worden vervangen door (elektrische) fietsen.
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• LAWAAI. We bestrijden de overlast door het geluid van de snelweg bij Harmelen met een
‘geluidswal’ (een dijk langs de snelweg). Daar leggen we zonnepanelen op voor het opwekken van
zonne-energie.

ECONOMIE, WERK EN INKOMEN
Samen werken loont
Wat willen we bereiken?
• BASISINKOMEN. In een rijk land als Nederland moet iedereen genoeg geld hebben om te leven.
We starten dan ook in Woerden een proef met het ‘basisinkomen’. Dat is een uitkering zonder
verplichtingen. Ook willen we proberen te werken met minder regels voor de bijstand. De
gemeente gaat daarnaast zelf een beter minimumloon betalen (€ 14,-/uur).
• ARMOEDE. Het moet duidelijk zijn wat de gemeente doet om armoede tegen te gaan. Ook maken
we nog duidelijker hoe zzp’ers geholpen kunnen worden. En wat Fermwerk en Woerdenwijzer
doen om mensen te helpen die geen werk hebben. We gebruiken hiervoor goede voorbeelden uit
andere steden. Er komt extra aandacht voor jongeren, migranten en statushouders. Ook helpen
we mensen met veel schulden zoveel mogelijk. In Woerden zou niemand meer afhankelijk hoeven
zijn van de voedselbank.
• IEDEREEN DOET MEE. Mensen die moeilijk werk kunnen vinden krijgen extra aandacht en kansen.
We houden contact met iedereen die geen werk heeft. Ook met mensen die geen uitkering
hebben. Meedoen is belangrijk. Er komen meer plekken waar mensen kunnen werken zonder hun
uitkering te verliezen. Of waar ze op een andere manier actief kunnen zijn. Het leven moet
makkelijker worden voor mensen met een uitkering. Zij moeten geld of boodschappen kunnen
krijgen van hun naasten. Ook moet je kunnen samenwonen zonder dat je uitkering lager wordt.
Dan komen er ook woningen vrij voor andere mensen.
• BEWUST ONDERNEMEN. We belonen ondernemers die ‘maatschappelijk verantwoord
ondernemen’. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze de natuur niet beschadigen en dat ze de directeur
niet heel veel geld geven. Maar ook dat ze goed luisteren naar hun personeel, en mensen met een
handicap een baan geven. Als er nieuwe bedrijven komen in Woerden dan hebben bedrijven die
op deze manier werken voorrang.
• CREATIEF. We gaan op zoek naar mensen met bijzondere ideeën voor Woerden. We gaan hen
helpen om deze ideeën uit te voeren.
• WERK. Samen met lokale ondernemers en vakbonden maken we plannen voor meer banen voor
Woerdenaren. Die kunnen er komen door het verplaatsen van bedrijven. Of door plekken waar
veel bedrijven zijn op een andere manier te gebruiken.
• WINKELS. In nieuwe woonwijken zoals Middelland komen alleen winkels die echt nodig zijn voor
de bewoners van die wijken. Bijvoorbeeld supermarkten, drogisten en bakkers. Andere winkels
willen we vooral in het centrum hebben. Dan blijft het in het centrum gezellig druk. Natuurlijk
zorgen we ervoor dat je altijd op de fiets snel in het centrum kunt zijn.
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ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS
Gewoon goede zorg en onderwijs
Wat willen we bereiken?
• ZORG. Dokters, verpleegkundigen, buurtwerkers, vrijwilligers, scholen: iedereen werkt samen om
voor zieke mensen te zorgen. Dat samenwerken moet zo goed mogelijk gebeuren. Deze zorg is er
voor iedereen. Of je nu jong of oud bent, wit of zwart, homo of hetero, arm of rijk. En deze zorg
moet het liefst heel dichtbij zijn. Het is ook belangrijk om te zorgen dat mensen niet ziek worden.
Zeker bij kinderen kunnen sommige ziektes nog voorkomen worden. Elk dorp en elke wijk krijgt
geld hiervoor. Zo kan elk dorp en elke wijk zelf bedenken wat goed werkt voor hun eigen
inwoners.
• HULP. Bij gezinnen met met meerdere problemen bieden veel mensen hulp. Dan moet er altijd
één ‘zorgregisseur’ zijn. Dat is iemand die precies weet wat alle andere hulpverleners doen. Zo
kan een patiënt zijn vragen aan die ene persoon stellen. Dan wordt het niet te ingewikkeld.
Familie en andere vrijwilligers die iemand verzorgen worden goed geholpen. Er komt extra
aandacht voor hele jonge mensen die bijvoorbeeld een ouder die ziek is verzorgen. Soms hebben
mensen die vrijwillig voor iemand anders zorgen het te zwaar. Dan zorgen we dat iemand anders
dit tijdelijk overneemt. Dat heet ‘respijtzorg’. Zo kun je het zorgen voor iemand langer volhouden.
Verder gaan we extra geld uitgeven om armoede en eenzaamheid te voorkomen.
• ZELF BESLISSEN. De patiënt beslist altijd mee over wat de beste zorg is. Bijvoorbeeld thuis blijven
wonen met hulp van anderen. Of juist verhuizen naar een plek waar zorg aanwezig is. Mensen die
zelf hun zorg kunnen regelen krijgen een ‘persoonsgebonden budget (pgb)’. Dat is geld waarmee
ze dat kunnen doen zoals ze het zelf willen. Ook weet iedereen goed welke persoonlijke gegevens
bij zorgverleners bekend zijn. Je beslist zelf mee over wie wat mag weten.
• KINDEREN EN JONGEREN. Kinderen en jongeren die hulp nodig hebben weten vaak niet waar ze
terecht kunnen. Zeker als ze nog niet lang in Nederland wonen of weinig geld hebben. Of als ze
een lichte geestelijke handicap hebben. Deze kinderen en jongeren gaan we beter helpen.
• BEWEGEN. Plekken waar je kunt sporten moeten voor iedereen betaalbaar zijn. En iedereen moet
er kunnen sporten, ook mensen met een handicap. Ook buiten moet je lekker kunnen bewegen,
alleen of samen met anderen. Bijvoorbeeld in leuke speeltuinen, op mooie wandelpaden of fijne
grasveldjes. Iedereen moet zwemles kunnen krijgen. Mensen die dat zelf niet kunnen betalen
krijgen hier geld voor. Het Batensteinbad en H2O vervangen we door een mooi nieuw buiten- en
binnenzwembad. Dat nieuwe zwembad moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen.
• ONDERWIJS. In iedere wijk en dorp komt een openbare school. Alle scholen hebben avontuurlijke
schoolpleinen. Op de plek van de school komt als het kan ook kinderopvang, sport en jeugdzorg.
Er is alleen gezond eten te krijgen. Op de middelbare scholen blijft de maatschappelijke stage
bestaan. Zo leren jongeren bij te dragen aan een fijne samenleving. Verder komt er een goed
aanbod van mbo-opleidingen (met name niveau 1 en 2) en van onderwijs voor volwassenen
(vavo). Scholen bestrijden racisme, (seksuele) discriminatie en pesten actief. Ook zorgen zij voor
respect voor alle culturen en religies. En voor lessen over politiek en democratie. In het onderwijs
is genoeg aandacht voor taal. Ook voor mensen met een andere moedertaal. En voor mensen die
nog niet goed kunnen lezen. Iedereen moet ook goed leren werken met computers. En arme
leerlingen gaan mee naar alle uitstapjes, schoolreisjes en schoolkampen.
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SAMEN LEVEN
Woerden is actief, bruisend en voor iedereen
Wat willen we bereiken?
• INCLUSIEF. We ondertekenen het ‘Regenboogstembusakkoord’. Dat is een document waarmee
we gelijke rechten beloven voor mensen uit de LHBTI+-gemeenschap. Op 5 december komt
Sinterklaas met roetveegpieten naar Woerden voor een kinderfeest voor alle kinderen.
Discriminatie en racisme zijn verkeerd. Meldingen hierover gaan we dan ook meteen bespreken.
• TOEGANKELIJK. Iedereen in Woerden moet zich thuis voelen en mee kunnen doen. Dus iedereen
die dat wil moet naar activiteiten en plekken zoals de bibliotheek, de muziekschool of een
vereniging kunnen. Ook als je weinig geld hebt of in een rolstoel zit. Informatie wordt geschreven
in voor iedereen begrijpelijke taal.
• AANSLUITEN. Mensen die vanuit het buitenland in Woerden komen wonen krijgen een warm
welkom. We helpen met het vinden van een huis. En ook met het leren van de taal en gewoontes
in Nederland. En we helpen met het vinden van een geschikte school of baan. We zorgen voor
goede ‘inburgeringscursussen’ voor statushouders en vluchtelingen.
• KUNST EN CULTUUR. We willen veel kunst en cultuur waar iedereen van kan genieten. Ook kleine
projecten voor kunst en cultuur gaan we geld geven en helpen. We werken al goed samen met
grote instellingen zoals het Klooster, de bibliotheek en het Stadsmuseum. We willen ook meer
gaan samenwerken met bedrijven, verenigingen en niet-westerse culturen. De KultHub in het
oude gebouw van de Minkema is een mooi voorbeeld.
• ACTIVITEITEN. We houden van onze dorpen waar altijd veel te doen is. Daarom geven we geld
voor leuke ideeën in de dorpen. En we gaan helpen om deze ideeën uit te voeren. Woerden is
meer dan ‘kaas en koeien’. Er moeten allerlei verschillende activiteiten mogelijk zijn.
• JONGEREN. Woerden moet ook voor jongeren leuk en uitdagend zijn. Het moet voor jongeren
eenvoudig zijn om leuke dingen te organiseren. We ondersteunen goedkope en toegankelijke
plekken waar jongeren uit kunnen gaan. En we zorgen dat er genoeg van dit soort plekken zijn. In
de stad en in alle dorpen. Goede voorbeelden zijn De Bijn, Dezibel, Podium Bredius en K’77.
• VEILIGHEID. Kleinere misdaden zoals vernieling willen we voorkomen. Dat doen we liever dan
straf geven als het al gebeurd is. Er komt meer geld voor jeugd- en jongerenwerk. Dan kunnen we
jongeren die crimineel dreigen te worden beter helpen. We willen ook graag op 31 december een
vuurwerkshow voor iedereen. Dat is veiliger dan dat iedereen eigen vuurwerk afsteekt.

DEMOCRATIE
Een gemeente die luistert
Wat willen we bereiken?
• MEEBESLISSEN. Bewoners van dorpen en wijken mogen meer meebeslissen. Bijvoorbeeld over
hoe een parkje in hun buurt er uit moet zien. En hoe geld voor hun dorp of wijk uitgegeven moet
worden. We maken duidelijk waar ze precies over mee mogen beslissen. En we helpen mensen
om hiervoor samen te werken. Denk aan bewonersorganisaties, wijkplatforms en cliëntenraden.
Elk jaar vertellen we wat er in de dorpen en wijken is bedacht. We vertellen ook hoe we daarmee
hebben geholpen.
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• MEEDOEN. Nog niet alle inwoners laten weten wat ze graag willen in Woerden. Dat vinden we
jammer. We gaan manieren bedenken om inwoners gemakkelijker te vertellen wat er aan de
hand is. Mensen kunnen dan zelf ook makkelijk vragen stellen aan de gemeente. En wij kunnen
dan vragen wat mensen ervan vinden. We gaan dat aan alle inwoners en organisaties vragen.
Maar zeker ook aan onze jongeren. Zij hebben vaak hele goede ideeën. We gebruiken de ideeën
die we horen om van Woerden een nog fijnere woonplaats te maken.
• SIMPELER. Soms hebben mensen meerdere diensten van de gemeente nodig. Dan komt er één
vast persoon bij wie ze terecht kunnen. De aanpak van de gemeente wordt duidelijker en
makkelijker. Dan hoef je bijvoorbeeld minder formulieren in te vullen. En het liefst zoveel mogelijk
op je eigen computer of telefoon. Mensen die geen computer hebben kunnen de informatie nog
steeds op papier krijgen. Regels die niet nodig zijn doen we weg. Iedereen kan in zijn eigen dorp
of wijk terecht bij mensen van de gemeente. Bijvoorbeeld bij een ‘wijkambtenaar’. En er komt een
onafhankelijke ombudsman of -vrouw: iemand met wie je kunt praten als je klachten hebt over de
gemeente.
• DUIDELIJK. We zorgen dat iedereen goed begrijpt wat de gemeenteraad van plan is. En hoeveel
geld dat kost. We vertellen ook of deze plannen zijn gelukt. Als er een fout is gemaakt dan geven
we dat eerlijk toe. Alle informatie geven we in voor iedereen begrijpelijk Nederlands.
• PRIVACY. Elke inwoner is altijd zelf eigenaar van zijn of haar eigen gegevens. De gemeente gaat
netjes om met de digitale data van de inwoners.
• EERLIJK. Mensen die voor de gemeente werken moeten zich altijd netjes gedragen en eerlijk zijn.
De burgemeester en wethouders moeten dat al beloven. Zij zetten hun handtekening op een
verklaring. Wij zorgen dat ook de raadsleden dat moeten beloven.
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