Progressief Woerden voor praktische én principiële politiek
Op 25 november hebben 35 mensen die een progressieve beweging voorstaan in de
Woerdense gemeenschap met elkaar gewerkt aan de volgende vraag:
Als we nadenken over de toekomst van de inwoners en de gemeenschap in
Woerden, welke vragen hebben we dan?
Waar willen we beweging op creëren?
Hoe werken we daarop samen met anderen?
De bedoeling van de avond was om met elkaar nieuwe energie te genereren op de
vraagstukken die er voor ons toe doen. Vanuit het besef dat de politiek in de zin van
het openbaar bestuur ook maar een van de krachten is die aanwezig is in de
samenleving. Als we met elkaar willen gaan en staan voor een krachtige
samenleving, dan praten we beter over wat we samen voor elkaar kunnen krijgen in
onze gemeenschap!

Met behulp van twee krachtige bijdragen van
Monika Sie (directeur PvdA Denktank) en Paul
Glissenaar (voorzitter Progressief Woerden)
hebben we eerst gekeken naar wat er landelijk op
progressief gebied gebeurt om vervolgens de
diepte van de Woerden op te zoeken. Zo
verdiepten we onze principes.

Vervolgens hebben we op een zeer open en creatieve
manier gewerkt aan de belangrijkste thema’s. Iedereen was
daarbij vrij om bij te dragen aan elk thema dat hij of zij wilde
(Wet van de Twee Voeten) en elk idee werd voortdurend
verrijkt door elkaar op weg te helpen met heldere vragen
(Wet van Elkaar op Weg Helpen).
De opbrengst van de avond was gigantisch. We hebben aan
zeven fundamentele thema’s gewerkt en vooral: mensen zijn
opgestaan om die thema’s verder te brengen. Soms door
nieuw beleid te gaan ontwikkelen, maar altijd door nieuwe
verbindingen aan te gaan met andere spelers in onze
Woerdense samenleving die kunnen bijdragen, of wiens hulp
we willen inroepen. Zo hebben we samen gewerkt aan een
praktische én principiële politieke strategie voor Progressief
Woerden!
Het vervolg? Per thema gaan er nu mensen aan de slag om de beweging te creëren
die zij willen zien. En in 2016 organiseren we een vervolg bijeenkomst om met elkaar
te kijken waar we dan staan en wat we dan willen versterken!
Wil je meer weten? Wil je bijdragen? Dan kun je terecht bij Guus van Bork
(guusvanbork@progressiefwoerden.nl)
en
Leonard
Feis
(leonardfeis@progressiefwoerden.nl).

De opbrengst per thema
Per thema is er een kort sprankelend verhaal gehouden, waarbij
elke groep een kort verhaal hield over welke beweging ze in
gang willen zetten en wie ze daarvoor willen uitnodigen om bij te
dragen. Op die manier werd het startschot gegeven om samen
aan de slag te gaan!

Doe-democratie
Marieke is het ankerpunt om dit thema verder te brengen. Het belangrijkste inzicht is
dat de rol van de politiek is om maatschappelijke initiatieven verder te helpen. Daar
past aan de ene kant politieke nederigheid en luisteren, maar juist ook het smeden
van vitale coalities op strategische onderwerpen. Om dit proces op gang te helpen
gaan we slimme peilingen houden onder alle
inwoners die mee willen doen, maatschappelijke
organisaties en bepalen we samen met hen de
strategische onderwerpen die voor ons van
belang zijn. Dat is dan weer voeding voor de
andere thema’s die we onderzochten. De kunst
is dat we telkens weer met elkaar terugkomen
om de tenen in het badwater te steken: hoe ver
zijn we nu gevorderd? Wat hebben we in
beweging gezet?
Werk
Junior, Erik en Yolan gaan aan de slag om onze kennis en inzichten te verdiepen hoe
we beweging kunnen brengen in de werkgevers-werknemersrelatie in Woerden,
zodat ons uitgangspunt van werk dat loont, stimuleert en bijdraagt aan levensgeluk
meer werkelijkheid wordt. Ze betrekken daar een nog veel grotere club mensen bij
zodat de verschillende perspectieven (ook vakbonden en ondernemers) goed belicht
worden.
Duurzaamheid
Lex, Julia en Guus trekken samen op om dit thema verder te brengen. Een van de
ideeën is ook voor huurders mogelijkheden voor duurzaam leven en wonen te
onderzoeken. Ze gluren daarom ook bij de buren van het thema Wonen! En ze
betrekken de ideeën die ontwikkeld zijn in de Denktank Raad en Inwoner (o.a. een
pop-up store duurzaamheid, en een brede coalitie van inwoners, politiek en
ondernemers vóór duurzaamheid). Een mooi volgend moment om die ideeën te laten
landen is het themacafé Duurzaamheid dat voor 16 februari 2016 gepland staat (Ton,
Coby, Jelmer en Yolan zijn betrokken)

Sociale cohesie
We willen nieuwe stappen zetten om meer verbindingen
mogelijk te maken tussen ouderen, jongeren en iedereen die het
maar wil. Om dat te doen gaan we in gesprek met kerken en
maatschappelijke initiatieven die op een of andere manier
bijdragen aan sociale cohesie. Onze vraag is dan “hoe kunnen
we helpen?”. Een van de ideeën is het organiseren van een
open dialoog op het kerkplein, en ook het senioren college
willen we van meer en nieuwe energie voorzien!
Wonen
Sjoerd gaat samen met enkele anderen aan de slag om de fractie te voeden met
mogelijkheden voor doorstroming, langer thuis wonen en ook duurzamere sociale
huurwoningen. Eén van de ideeën is om de mogelijkheid voor een eigen
huurderscollectief te onderzoeken. Misschien dat de ontwikkelingen bij het
Woerdense Zorghuis een opstapje kunnen bieden?
Integratie en inclusie
Coby, Paul (Langbroek), Johan en Gerard gaan aan de slag om initiatieven te
ontwikkelen op scholen, verenigingen en wijken die bijdragen aan een inclusieve
samenleving: een wereld waarin iedereen ongeacht leeftijd, gender, status, talent of
beperking optimaal kan deelnemen. Ze gaan gesprekken voeren maar ook hun hulp
aanbieden om mensen te helpen ervaren wat dat dan is, een inclusieve samenleving!
Jeugd en armoede
Loukmane gaat samen met Annelies aan de slag om als fractie én als progressieve
beweging meer bij te dragen aan het oplossen van armoedeproblematiek en het
creëren van kansen voor alle kinderen en jongeren in Woerden. De sleutelwoorden
zijn verbinding, preventie en signaleren. Ze gaan daarvoor o.a. in gesprek met de
combinatiefunctionarissen, Voedselbank en Ombudswerk om te kijken wat er politiek
en maatschappelijk kan worden bijgedragen!

