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Welkom!

Beste lezer,

Met veel plezier presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor 2022-2026.
Wij willen de komende periode voortbouwen op de resultaten en ervaring die
wij in de afgelopen jaren hebben behaald. Het zal u niet ontgaan zijn dat onze
gemeente de afgelopen jaren al heel veel dingen heeft aangepakt.

De komende vier jaar gaan wij samen met u door, dat vertrouwen vragen wij
elke vier jaar aan u als kiezer. Op 16 maart 2022 kunt u weer stemmen, wij
rekenen op u!

Met deze boodschap laten we u kennis maken met ons verkiezingsprogramma.
Heeft u vragen over het programma of bepaalde standpunten die u mist of
anders geformuleerd wilt zien, schroom niet ons daarover te schrijven/ mailen of
te bellen. De contactgegevens staan op onze website: www.sterkwoerden.nl

De programmacommissie van STERK Woerden
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1 Missie, visie en belangenbehartiging
1.1. Een STERKE Missie

U, inwoners van de gemeente Woerden, bent voor ons het belangrijkste! STERK
Woerden heeft u nodig om samen sterker te staan en met u die zaken die voor
Woerden van belang zijn op de politieke agenda te krijgen. Wij streven in het
politieke proces naar pragmatische oplossingen ten behoeve van het welzijn en
de welvaart van de Woerdense inwoners en leefomgeving. Het uit bouwen van
de invloed van de inwoners op het politieke proces in de gemeente Woerden is
onze centrale opdracht.

Voor ons zijn lokale zaken van het grootste belang en daar richten wij ons dan
ook op. Onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad zetten zich daar 100 %
voor in. STERK Woerden onderscheidt zich blijvend doordat zij niet gebonden
is aan een ideologie zoals bij landelijke politieke partijen die streven naar een
bepaalde inrichting van de maatschappij.

1.2. Een STERKE Visie

Politiek is voor ons het omzetten van verlangens, wensen en eisen van de
Woerdense samenleving in duidelijke en bindende besluiten. Dit kan gepaard
gaan met verschillende inzichten door botsende belangen. De uitkomst in zo'n
conflict is bepalend voor wie wat krijgt.
Door pragmatische samenwerking en onderhandeling met eenieder in het
Woerdense politieke wereldje worden onze doelen en ideeën het best benaderd.
Op die wijze is maximaal resultaat te behalen. Dat krijgt dan zijn beslag bij de
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opstelling van de politieke agenda, de beleidsvoorbereiding en -bepaling en
uiteindelijk bij de uitvoering daarvan in de praktijk.
STERK Woerden wil daarbij, namens de inwoners, haar invloed doen gelden.
De gemeentelijke overheid heeft door de decentralisaties steeds meer taken
opgedragen gekregen van de rijksoverheid die de inwoners rechtstreeks raken.
De kloof tussen de mensen waar het om gaat en hetgeen de plaatselijke politiek
(op voorstel van het rijk) bedenkt en uitvoert, groeit. Wij willen een sterkere
verbinding maken tussen de plaatselijke overheid en de inwoner. Als het kan,
door samen te werken met andere partijen. Als het moet door het rechtstreeks
oppakken of faciliteren van de stem van de inwoner door (beleid)voorstellen.
Inwoners zijn over het algemeen graag bereid om de enorme hoeveelheid kennis
en expertise waarover ze beschikken ter beschikking te stellen zoals
bijvoorbeeld het visbeleid tot stand kwam. In Woerden wonen veel inwoners die
heel goed weten wat er speelt en hoe beleid gemaakt moet worden. De gemeente
moet, nog meer dan nu het geval is, vroegtijdig alle kansen die dit biedt benutten
op alle beleidsterreinen.

1.3. Een STERKE Werkwijze

STERK Woerden vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers gehoord
worden en kunnen participeren. Niet over inwoners en ondernemers beslissen,
maar mét inwoners en ondernemers.
Raadsleden en fractieassistenten van STERK Woerden kenmerken zich door
openheid, duidelijkheid en verantwoordelijkheid. Hun gedrag is logisch, helder,
inzichtelijk en verdedigbaar. Kortom een maximaal streven naar transparantie.
Besloten vergaderingen zijn alleen bij hoge uitzondering mogelijk en dan nog

6

uitsluitend en alleen als de openheid ernstige schade kan toebrengen aan een
persoon of aan de financiële positie van de gemeente. Het gemeentebestuur
neemt haar verantwoordelijkheid tegenover zichzelf en haar ambtelijke
organisatie serieus. Ernstig verzuim, zoals bijvoorbeeld financiële blunders, of
wanneer bijvoorbeeld aantoonbaar niet integer is gehandeld, leidt direct tot
consequenties.
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2 Een STERK Welzijnsbeleid: De mens centraal en dichtbij huis!
In deze paragraaf vindt u de doelstellingen die rechtstreeks te maken hebben met
u als inwoner: gezondheid, onderwijs, werken en wonen, deelnemen in onze
gemeente, sport en cultuur.

2.1 WMO en WoerdenWijzer

In de tijd van vele veranderingen dienen er binnen de WMO en WoerdenWijzer
steeds initiatieven te worden gerealiseerd waar begrippen als maatwerk en
creativiteit de boventoon voeren. Er moet ook gekeken worden naar wat er nu is
en wat we er mee kunnen doen. Ook moet er een sterke professionaliteit
aanwezig zijn in deze werkvelden om vooral de juiste zorgvraag vast te stellen.
Mantelzorgers/vrijwilligers hebben absolute aandacht maar ook de relaties
tussen hen en de professionals, de samenwerking tussen de professionals
onderling en met mantelzorgers/vrijwilligers vereist veel aandacht.
Er mogen geen elkaar tegenwerkende organisaties in het sociaal domein zijn,
maar een goede onderlinge afstemming is van groot belang.
Professionals en mantelzorgers /vrijwilligers samen met de inwoners moeten
elkaar sneller vinden. Inwoners moeten actief geïnformeerd worden over de
mogelijkheden hiervoor binnen de gemeente.

Voor STERK Woerden betekent dat omvorming van bureaucratisch werkveld
naar een samenleving waarin ‘welzijn’ het uitgangspunt is en blijft. Persoonlijke
aandacht, maatwerk en creativiteit met een menselijke maat zijn
vanzelfsprekend. Maar de WMO legt de gemeente ook verplichtingen op ten
aanzien van de domeinen:
*

Zelfstandig een huishouden kunnen voeren.
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*

Zich kunnen verplaatsen in en om het huis.

*

Zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel.

*

Medemensen ontmoeten en sociale verbanden kunnen aangaan

De kern van ons WMO-beleid is actieve participatie, zodanig dat inwoners:
*

Tevreden zijn met de ondersteuning die ze krijgen.

*

Tevreden zijn over de wijze waarop men kan meedenken en
meepraten.

*

Zich serieus genomen voelen.

Daarvoor is het noodzakelijk dat:
*

De informatievoorziening over de WMO en haar voorzieningen
blijvend op peil gehouden wordt.

*

Sociale netwerken in de buurt blijvend gestimuleerd, versterkt en
verbreed worden.

*

Waar mogelijk regelgeving en subsidiesystemen ernstig
vereenvoudigd worden

*

Mogelijkheid wordt gecreëerd voor het doen kwijtschelden van
gemeentelijke en waterschapsbelasting voor lage inkomens

*

Het gesprek aangaan wordt met inwoners en er wordt gekeken naar
wat inwoners zelf kunnen en naar welke ondersteuning er behoefte
is.

WoerdenWijzer:
Helder, begrijpelijk, laagdrempelig, persoonlijk en deskundigheid welke de
uitgangspunten zijn voor WoerdenWijzer moeten sterk blijvende aandacht
krijgen. Iedereen met een hulpvraag moet makkelijk en snel de weg kunnen
vinden naar hulp met zo min mogelijk administratieve rompslomp.
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Professionals stemmen onderling en samen met de hulpvrager af welke hulp het
beste past. De gemeente is hieraan faciliterend en ondersteunend. Zij controleren
en stellen kritische vragen om de professionals scherp te houden, maar beslissen
niet op inhoud van de hulp. Er wordt ingezet op kwaliteit en continuïteit van
zorg. Korte lijnen en minder bureaucratie. Dat kan in een centraal gelegen pand
waar mensen makkelijk binnen kunnen lopen met een vraag, maar
vanzelfsprekend ook digitaal.

2.2 STERKE Zorg dichtbij

De verschraling van zorg in het (lokale) ziekenhuis wordt door veel inwoners
gezien als een groot probleem. STERK Woerden wil dat de komende periode:

1.

De bereikbaarheid van zorg moet worden gewaarborgd. Dat betekent dat
het vervoer van en naar zorg in Leidsche Rijn en Nieuwegein moet
blijvend worden aangeboden, zodat inwoners daar gebruik van kunnen
blijven maken.

2.

Er een uitgebreidere huisartsenzorg buiten kantoortijden wordt
georganiseerd.

3.

De medicatie van de patiënten in Woerden thuis afgeleverd kan worden,
ook buiten kantoortijden, indien noodzakelijk.

4.

Uitbreiden van zoveel mogelijke poliklinische zorg op de locatie in
Woerden

5.

Een blijvend en gegarandeerd zorghotel waarin mensen tijdelijk kunnen
bijkomen van hun behandeling.

6.

Adequate thuiszorg, 24/7 beschikbaar voor inwoners
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2.3 STERKE jeugd, STERKE jongeren

Sinds de transitie jeugdzorg in 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de
jeugdhulp bij de gemeente. Professionals zijn verantwoordelijk voor de inhoud:
zij stemmen onderling en samen met betrokkenen de hulp af en de gemeente is
faciliterend en controlerend. Wij zijn voor snelle en deskundige hulpinzet,
dichtbij huis en gericht op kwaliteit. Daarbij willen wij kwalitatieve, creatieve
en innovatieve, lokale projecten/professionals stimuleren zich in te zetten voor
onze Woerdense jeugd. Kwaliteit en continuïteit van zorg staan altijd voorop.
Om dit te regelen vindt Sterk Woerden dat er een duidelijke sterk hogere
bijdrage van het rijk moet worden gerealiseerd.
Verschillende regelingen moeten blijvend bij elkaar gebracht worden. Per gezin
een gerichte aanpak met integrale benadering op de terreinen AWBZ, Jeugdzorg
en passend onderwijs. Jeugdzorg is zorg thuis, zoveel mogelijk in de eerstelijns
zorg & welzijnsketen. Wachtlijsten moeten we maximaal voorkomen. Maar ook:
snelle en adequate hulp bij doorverwijzing, mocht de eerstelijnshulp
onvoldoende blijken. Dit betekent voor STERK Woerden:

*

Vroegtijdig signaleren en voorkomen van problemen bij jongeren

*

Meer aandacht en gerichte projecten voor kinderen met een taal
en/of ontwikkelachterstand en thuiszitters

*

Per gezin/kind één plan van aanpak

*

Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is zorgvuldig en
adequaat ingrijpen

*

Beleid voor jongeren, samen met jongeren maken en verder
ontwikkelen.
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*

Door hulp en ondersteuning voorkomen dat problemen en situaties
uit de hand lopen. De jongerenwerkers spelen hierin een belangrijke
rol in.

*

Intensievere begeleiding van jeugd die zonder diploma de school
verlaten, zodat zij toch hun plek in de maatschappij kunnen vinden.

2.4. STERKE begeleiding richting Werk en Inkomen

Ferm Werk vervult als uitvoeringsinstantie een prominente rol. Nog steeds
hebben we te maken met een groep inwoners met een behoorlijke afstand tot de
arbeidsmarkt. Naast de ondersteuning van deze doelgroep zijn er statushouders
welke geholpen moeten worden met gerichte (beroeps-) opleidingen, cursussen
en stages. Met name het aanleren van de Nederlandse taal is belangrijk. Naast de
verantwoordelijkheid van de statushouder is de gemeente ook verantwoordelijk.
Hier moeten voorzieningen voor zijn. Daardoor kunnen ze zo snel mogelijk
weer uitstromen naar regulier werk, als werknemer of zelfstandig
beroepsbeoefenaar. Dit vergroot ook de kans op een snellere integratie in de
Woerdense samenleving

STERK Woerden is kritisch over de prestaties van Ferm Werk en vindt dat de
uitstroom naar betaald werk, zeker nu de economie weer goed draait, hoger moet
zijn dan de instroom. STERK Woerden wil in 4 jaar tijd, bij gelijkblijvende
economische omstandigheden, een taakstelling voor Ferm Werk om het aantal
cliënten in de bijstand sterk te verminderen.

STERK Woerden wil dit bereiken door:
*

Meer maatwerk en persoonlijke begeleiding

*

Investeren in contacten met inwoners
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*

Coaching en het plan aanpassen op de persoon

*

Betere en nauwere samenwerking met Woerdense ondernemers.

STERK Woerden staat niet negatief tegenover de mogelijkheden van een
zogeheten tegenprestatie voor mensen met een uitkering.

2.5. STERKE aanpak van eenzaamheid

Het Welzijn van ouderen wordt nog steeds vaak vergeten. Eenzaamheid is en
blijft een groeiend probleem in de Woerdense samenleving. Er ligt veel focus op
zorg in verpleeghuizen en minder op de grote meerderheid die vaak lang alleen
thuis woont.
De afgelopen jaren is er veel gedaan om de eenzaamheid te bestrijden, maar het
behoeft meer dan blijvende aandacht. Initiatieven zoals bijvoorbeeld Stichting
Thuishuis, die zich hierop richten, hebben onze sympathie en ondersteunen wij
van harte.

Nu ouderen langer thuis wonen is de kans op eenzaamheid en een slechte
verzorging groter geworden. STERK Woerden gaat zich hard maken dat deze
ouderen niet tussen wal en schip raken. Buurthuizen kunnen hierin voorzien.
Eenzaamheid is niet alleen een probleem van ouderen, ook bij jongeren (zeker
als gevolg van de coronapandemie) komt veel eenzaamheid voor.

STERK Woerden is van mening dat initiatieven om het probleem van
eenzaamheid een halt toe te roepen krachtig ondersteund moeten worden.
In de periode 2022-2026 willen wij dat de gemeente met meer maatwerkgerichte
oplossingen het probleem aan gaat aan pakken. Met in het bijzonder ook de
opvang voor een grotere groep mensen met dementie en hun mantelzorgers.
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Vraaggerichte, kleinschalige, innovatieve projecten en woonvormen gericht op
kwaliteit. Daarnaast vindt STERK Woerden de huisvesting van ‘onze’ ouderen
binnen eigen gemeente Woerden een absolute noodzaak. Als ouderen zorg nodig
hebben die niet aan huis geleverd kan worden, moet dat in Woerden beschikbaar
zijn.
Goede begeleiding van kwetsbare personen met psychische aandoeningen of
personen met een verslaving behoeft een grotere urgentie.

2.6 STERKE Aandacht voor alcohol- en drugs gerelateerde problemen bij jong
en oud.

Bij jongeren en ouderen is er een blijvend probleem met alcohol gebruik en bij
jongeren komt daar nog het gebruik van drugs bij.
Blijvende aandacht voor overlast na sluitingstijd van de horeca of bij nietcommerciële instellingen is gewenst.
Handhaving over drugs- en alcohol overlast moet sterker worden uitgevoerd. Er
moet prioriteit worden gegeven aan gerichte voorlichtings- en
preventieprogramma’s voor het schenken en consumeren van drank en het
gebruik van drugs. Uit onderzoek uit 2020 laat zien dat het nalevingspercentage
(dat wil zeggen dat verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar), 38% is.
Hierop moet beter gecontroleerd worden, met name supermarkten, sportclubs en
avondwinkels.

2.7 Een STERK Schuldhulpverleningsbeleid

Hoewel de economie ook na de coronapandemie weer aantrekt zijn er nog steeds
mensen die financieel in de problemen zijn en te maken hebben met
schuldhulpverlening.
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De gemeente moet hier met maatwerkoplossingen komen om deze inwoners zo
snel en goed als mogelijk te helpen. Ook dient er te worden ingezet op preventie
om te voorkomen dat mensen terugvallen.
Huisbezoeken op adressen waarover men achterstandssignalen ontvangt, moeten
consequent worden uitgevoerd om vroegtijdig in te kunnen grijpen om verdere
terugval te voorkomen.

2.8 Een STERK Minima- en armoedebeleid

STERK Woerden sluit niet uit dat extra lokale aanvullingen op de landelijke
aanpak noodzakelijk zijn. Wij zetten in op goede persoonlijke begeleiding om
mensen uit armoede te krijgen en te voorkomen dat men terugvalt. De lokale
Voedselbank speelt hierin een belangrijke rol.
Waar inwoners hulp nodig hebben, moet in Woerden meer toegespitst worden
op de gezinssituatie en wat de specifieke problemen zijn.

STERK Woerden vindt al jaren dat de kinderen tot en met groep 8 een
zwemdiploma moet hebben. Dit zou particulier moeten kunnen maar wellicht
ook in schoolverband. In Woerden (en in heel Nederland) zijn er enorme
wachtlijsten. Echter het Batenstein zwembad lukt het niet om dit te realiseren.
Woerdenaren worden daarom gedwongen om elders (bijv. Bodegraven)
zwemles te volgen.

STERK Woerden wil de subsidie op de zorgverzekeringen voor
bijstandsgerechtigden verdubbelen.
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2.9 Een STERK Dierenwelzijnsbeleid

STERK Woerden vindt goede dierenopvang, noodzakelijk voor de dieren. Het
dierenwelzijnsbeleid is al ingevoerd, maar het heeft onze nadrukkelijke
aandacht. Dierenhandel, zwerfdieren of overvolle dierenopvang: beleid invoeren
vereist ook een actieve naleving. Een voorbeeld hiervan is de kwestie rondom de
Teckelfokker in 2018. Voor STERK Woerden blijft een STERK
Dierenwelzijnsbeleid op de agenda staan en mag het ook wat extra kosten.
We willen gratis poepzakjes bij de prullenbakken bij de honden uitrenveldjes
voor alle hondenbezitters, om zo te faciliteren in het opruimen van hondenpoep.

2.10 STERKE Sport, Meer aandacht voor sport

Bewegingsonderwijs is voor STERK Woerden een basisbehoefte die onder
leiding van gekwalificeerde onderwijskrachten onderdeel moet uitmaken van het
lespakket van onze basisscholen.
Bewegen draagt bij aan het bestrijden van obesitas onder kinderen, de
beschikbare uren op scholen hiervoor willen wij daarom uitbreiden.
Het uitvoeringsplan Spelen moet onverkort worden uitgevoerd: buitenspelen op
veilige en aantrekkelijke speelplekken is een must! Geen speeltuintjes weghalen,
ze mogen wel anders worden ingericht in overleg met de buurt.
De combinatiefunctionarissen vervullen een goede rol tussen scholen en
sportverenigingen, daarom is STERK Woerden voor behoud en terugkeer van
deze functies.
STERK Woerden is ook voorstander van voldoende parkeervoorzieningen bij
de sportvoorzieningen. Ook wil STERK Woerden een lager OZB-tarief voor de
sportverenigingen en willen we onderzoeken of afschaffing mogelijk is.
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2.11. STERKE Cultuur

2.11.1. Theater en bibliotheek
De culturele vijf -C5- te weten: Het Klooster, de KUVO, de regiobibliotheek
Het Groene Hart, het Stadsmuseum Woerden en het Cultuur Platform Woerden,
vormen het grootste deel van het aanbod in de cultuursector. Daarnaast zijn er
diverse kleinere spelers in het cultuurveld, die zeker niet vergeten mogen
worden, waar nodig zijn we bereid hier extra geld voor uit te trekken.
Tezamen geven zij het culturele veld in Woerden vorm. Een sector waar we trots
op mogen zijn!

Het initiatief de Culthub dragen wij een warm hart toe, wij zien dit als zeer
kansrijk project. Een multifunctionele ruimte, waarin allerlei aspecten van
cultuur zich verenigen. Een broedplaats van nieuwe ideeën voor jong en oud.

De bibliotheek willen we behouden, ook in Zegveld, Harmelen en Kamerik.
STERK Woerden is van mening dat de bibliotheek een sterke rol heeft in het
organiseren van activiteiten voor jong en oud.

2.11.2. Kunstbeleid

Woerden is rijk aan kunstobjecten en die verdienen onze aandacht. Het
ontbreekt in Woerden nog steeds aan goed beleid met betrekking tot haar
kunstobjecten. STERK Woerden wil een kunstbeleid, zonder zich inhoudelijk op
het terrein van kwaliteitsbeoordeling te begeven. Het kunstbeleid moet open
staan voor particulier initiatief, maar bevat in ieder geval:
*

De manier waarop we met onze kunst omgaan.
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*

De mate waarin kunstonderdeel van onze samenleving is.

*

De plekken waar kunstwerken wel of juist niet geplaatst kunnen
worden.

*

De technische staat waarin kunstwerken zich moeten bevinden.

*

Hoe en de mate waarin de gemeente haar onderhoudsplicht invult.

*

Het budget dat voor aanschaf en onderhoud beschikbaar is.

2.11.3. Museum

STERK Woerden ondersteunt initiatieven die het museum als trekpleister laten
bijdragen aan de promotie van de gemeente als toeristisch centrum van het
Groene Hart. Wij ondersteunen het museum om zich in de komende jaren nog
sterker te ontwikkelen en meer aansprekende tentoonstellingen te organiseren.

2.11.4. Een STERK Evenementenbeleid

Het huidige evenementenbeleid kenmerkt zich door 'eenheid in
verscheidenheid'. Het aantal evenementen blijft maar groeien, en dat is
fantastisch! Een groot programma met voor ieder wat wils met veel vrijwilligers.
Het Kerkplein kan ook voor de komende jaren een plein worden waar de juiste
beeldbepalende evenementen georganiseerd kunnen worden in de juist
samenwerking met de aldaar aanwezige horeca en bewoners. Beeldbepalende
evenementen kunnen en moeten op de juiste plekken in het groot Woerdense
georganiseerd blijven worden.
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2.11.5. Een STERKE stadspromotie,

Woerden is de afgelopen jaren in toenemende mate op de kaart gezet. Toeristen
weten Woerden steeds beter te vinden, dat is een inspanning van ondernemers,
vrijwilligers en Woerden Marketing. Met de opening van het kaaspakhuis in de
afgelopen periode en de samenwerkingen in de regio, is Woerden een steeds
aantrekkelijker plek om te bezoeken. Wij dragen deze initiatieven een warm hart
toe. Om deze ontwikkeling de komende jaren voort te zetten en Woerden als
hoofdstad van het Groene Hart nog aantrekkelijker te maken, willen wij het
budget voor stadspromotie, recreatie en toerisme minimaal behouden en waar
nodig kan er verhoogd worden.

Landgoed Bredius
In 2019 is door de gemeente het Ecologisch Actieplaan vastgesteld. Door o.a.
Stichting Bredius is vastgesteld dat ondanks de goede voornemens er te weinig
middelen zijn ingezet voor de uitvoering daarvan. STERK Woerden vindt het
van het grootste belang dat de natuur-educatieve functie van het landgoed
Bredius behouden blijft.

2.11.6 Recreatie

De Cattenbroeker plas is een prachtige natuurplek, waar jong en oud kan
recreëren, sporten en elkaar ontmoeten. De komst van een horecavoorziening
inclusief ondersteunende faciliteiten, zien wij als een aanwinst voor dit gebied.
Het zorgt ervoor dat dit gebied nog aantrekkelijker wordt voor de Woerdenaar
om te bezoeken. STERK Woerden vindt dat de discussie over het sluiten van
bestaande zwembaden en het bouwen van een nieuwe locatie, zeker op korte
termijn gevoerd moet worden.
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Klompenpaden
Klompenpaden zijn cultuurhistorische wandelroutes die particuliere terreinen
zoals landgoederen en boerenland, toegankelijk maken voor de wandelaar. De
paden vertelleen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun
omgeving.
STERK Woerden vindt het belangrijk dat er in het Landschap Erfgoed Utrecht
Klompenpaden verder worden ontwikkeld. Momenteel zijn er twee
klompenpaden die starten bij het station Woerden.

2.12 STERK Onderwijs

2.12.1 Economisch verantwoord
Er moet verstandig geïnvesteerd worden in schoolgebouwen. Leegstaande
klaslokalen moeten eerst worden gebruikt voordat extra huisvesting wordt
gecreëerd. Er moet steeds gekeken worden naar de prognoses van de aantallen
leerlingen.
Woerdense partners hebben in de afgelopen periode de TechnoHub gerealiseerd,
een geweldig project waarin onderwijs en werkveld elkaar raken en de handen
ineenslaan. De Techno hub is een centrale plek voor studenten en vakmensen
die kennis delen en samen leren. De TechnoHub is een multifunctionele ruimte
en is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen ondernemers,
bedrijfsleven, onderwijs en gemeente.

2.12.2 Passend onderwijs voor iedereen
Ieder kind moet in Woerden op zijn/haar eigen niveau naar school kunnen gaan.
We zijn in Woerden dan ook trots op het aanbod van scholen wat er is.
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Peutergroepen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs,
middelbaar beroepsonderwijs en specialistisch onderwijs. Ook voor hoog- als
minderbegaafde kinderen is er namelijk een plek op school in Woerden. STERK
Woerden blijft zich inzetten op het behoud van voldoende specialistisch
onderwijs zoals de Andersenschool en de Keerkring die hun bestaansrecht
ruimschoots bewijzen.
Om deze reden is STERK Woerden voorstander van alleen het vergoeden van
leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs (medische redenen). We vinden het
belangrijk dat de kwaliteit van dit vervoer op een hoog niveau wordt uitgevoerd.

2.12.3 Leven Lang Leren
Ontwikkeling en leren stopt nooit. Het leven lang blijven leren, zowel op
persoonlijk vlak als op professioneel vlak. Het blijven leren betekent dat er voor
alle Woerdenaren een aanbod moet zijn. Wij ondersteunen aanbieders van
cursussen en trainingen, die bijdragen aan het leven lang leren van inwoners van
Woerden. Voorbeelden hiervan zijn de Volksuniversiteit, het Klooster, de
scholen in onze gemeente, de Bibliotheken en de scholingen die alle stichtingen
en organisaties intern aanbieden.
Het zou wenselijk zijn als al deze verschillende scholingen ergens samenkomen
op een platform, zodat het voor de Woerdense inwoners makkelijker is om het
overzicht te verkrijgen over het aanbod van de cursussen en scholingen. De
komende periode willen wij onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het
oprichten van een leven Lang Leren Platform.
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3. Voor Woerden een STERK Ruimtelijk Beleid: Mensen in hun
omgeving
Hier rangschikken we alle doelen die te maken hebben met de leefomgeving
zoals huisvesting, onderhoud en inrichting van de openbare ruimte, verkeer,
mobiliteit, milieu en economische zaken.

3.1 Sociale woningbouw

STERK Woerden wil tenminste het gemiddelde van 200 woningen per jaar
realiseren, waarvan tenminste 25% sociale huurwoningen en 15% sociale
koopwoningen.
Daarbij onderscheiden we nog de volgende doelstellingen:
1.

Toewijzing van nieuwbouw sociale huurwoningen met voorrang
aan inwoners uit de gemeente Woerden.

2.

Voor sociale koop willen we deze met voorrang toewijzen aan
inwoners uit de eigen gemeente, met particuliere ontwikkelaars
moeten hierover afspraken worden gemaakt.

3.

Het aantal middeldure huurwoningen willen we uitbreiden zodat
iedereen een kans op een stap in de woon carrière krijgt.

4.

De helft van de nieuwe sociale huurwoningen voor huurprijs tot 650
euro per maand.

Woonvormen, scheef wonen en doorstroming:
1.

Nieuwbouw en een goede doorstroom heeft prioriteit.

2.

Het alternatief om scheef wonen tegen te gaan is om inwoners een
aantrekkelijk alternatief te bieden. Zoals betaalbare koopwoningen
en voldoende huurwoningen in de middenklasse.
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3.

Creatieve vormen van samenwonen, zoals het wonen in Tiny
houses en het Thuishuis, zijn initiatieven die wij ondersteunen.

4.

Bouwen buiten de rode contouren indien nodig is voor Sterk
Woerden een te bespreekbaar onderwerp.

5.

Statushouders willen we zoveel als mogelijk verspreiden binnen
Woerden.

6.

De gemeente moet zich maximaal inspannen om inwoners uit de
eigen gemeente voorrang te geven bij koopwoningen en actief in te
zetten op zelfbewoningsplicht.

3.2 Leegstand bedrijfsgebouwen en transformatie naar woningbouw

STERK Woerden wil in de komende periode rond het nieuwe stadhuis op
Middelhand Noord woningen realiseren door het ombouwen en/of vervangen
van kantoorpanden tot woningen. Vanzelfsprekend moeten daarbij de openbare
ruimte en infrastructuur worden aangepast zodat het fijn wonen is.
Een actueel voorbeeld van een aanpassing van kantoorlocaties naar
woningbouwlocaties is Middelland en specifieker de locatie van het voormalige
FNV-gebouw, wat volop in ontwikkeling is.

Eigenaren van leegstaande panden moeten erop worden aangesproken
onderhoud aan de panden te blijven plegen of desnoods te slopen en te
herontwikkelen zoals bij de Hoge Rijndijk. Sloop kan een oplossing zijn omdat
we willen dat iedereen in een fijne en veilige omgeving kan werken en wonen.
Bureaucratische procedures hierover moeten van tafel.
Het onderwerp schuifruimten wordt door Sterk Woerden van harte ondersteund
om te voorkomen dat Woerdense bedrijven vertrekken vanwege gebrek aan
schuifplekken.
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3.3 Crematorium

STERK Woerden is en blijft voorstander van een crematorium op Woerdens
grondgebied. Meer dan de helft van onze inwoners kiest voor crematie en wij
vinden het belangrijk dat dit geluid goed wordt gehoord in onze gemeente met
als resultaat cremeren ook in Woerden kan.
Ook dient er een mogelijkheid gecreëerd te worden voor een uitgebreider
strooiveld, een natuurbegraafplaats en andere vormen van begraven en
begraafrituelen.

3.4 Duurzaamheid

De komende jaren wordt Woerden geconfronteerd met een brede discussie over
de komst van windmolens en zonnepanelen.
STERK Woerden ziet de urgentie van het ondernemen van actie op dit moment.
Uitstellen is geen optie. STERK Woerden wil zorgdragen voor onze kinderen en
kleinkinderen, zodat zij leven in een gezonde omgeving. Dit is een meer dan
belangrijk punt voor Sterk Woerden.
Sterk Woerden accepteert in eerste instantie de plaatsing van windmolens en
zonneweides, zolang er geen goed werkend alternatief beschikbaar is op korte
termijn. Zon op dak juichen wij toe, waar dit mogelijk is. Zonneweides plaatsen
op een aantal plekken, zorgt voor een goede mix. Samen moeten we dan ook
goed kijken waar windmolens en zonneweides geplaatst kunnen worden.

STERK Woerden heeft meerdere plannen en standpunten om de gemeente
duurzamer te maken te weten:

1.

Geen olie- en gasboringen onder Woerden.
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2.

Bij geluidswerende maatregelen langs de A12, stellen wij voor om deze te
voorzien van zonnepanelen.

3.

Stadsdistributie (bevoorrading winkels of pakketdistributie via centraal
punt) door middel van elektrisch vervoer bevorderen.

4.

Op elk gemeentelijk pand liggen zonnepanelen.

5.

Alle gemeentelijke panden worden zo veel mogelijk energieneutraal.

6.

Bijdrage aan het omvormen van versteende tuinen naar groene tuinen en
het opvangen van regenwater voor beregening of toiletgebruik.

7.

Bescherming waterwingebieden. Zeker bij de veengebieden

8.

Wij staan kritisch tegenover ongecontroleerde peilverlaging van agrarisch
gebied vanwege de CO2 uitstoot. Maar ook zijn we voorstander van het
op de juiste plaatsen creëren van een opvang voor regenwater.

9.

Klimaat adaptief bomenbeleid
STERK Woerden pleit al jaren voor meer bomen in Woerden. Wij
constateren dat er in onze gemeente nog steeds en regelmatig bomen
gekapt worden. Het is bekend dat in een groene omgeving inwoners de
mensen aantoonbaar gezonder en gelukkiger zijn.
Door het extremere klimaat worden bomen in een stad steeds belangrijker.
Wij steunen daarom de actiegroep “Hart Voor Natuur Woerden” van
harte.
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3.5 Onderhoud openbare ruimte

STERK Woerden wil dat er, in de tijd van minder goede financiële jaren, zo
efficiënt mogelijk wordt gewerkt. Hierdoor blijft de openbare ruimte veilig,
maar blijft ook de kwaliteit op een acceptabel niveau.
De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door Ferm Werk voor
groenonderhoud betekent niet dat de kwaliteit minder mag zijn dan die van een
reguliere aannemer. STERK Woerden constateert dat dit soms te wensen
overlaat en wil hier verbetering in aanbrengen.

De toegankelijkheid van de openbare ruimte vindt STERK Woerden erg
belangrijk. Het niveau van trottoirs en wegen, voor wat betreft toegankelijkheid
voor bijvoorbeeld mindervaliden en ouderen, moet op een hoog kwaliteitsniveau
zijn. We refereren hierbij aan het inclusiebeleid.
Initiatieven van inwoners die zelf of met de buurt een gedeelte van de openbare
ruimte willen onderhouden, willen we graag ondersteunen en faciliteren.

De stukken grond die als snippergroen worden aangemerkt willen we zoveel als
mogelijk aan inwoners verkopen die het kunnen betrekken bij hun tuin.

3.6 Afval en reiniging

Het door STERK Woerden gestarte afvalinzamelingsysteem dat door een
meerderheid van de huishoudens werd gekozen (klikostemmen) bewijst zich. De
doelstelling om in 2020 75% gescheiden in te zamelen is nagenoeg behaald met
inzet van onze inwoners. Dit betekent een zeer positief milieueffect met dank
aan de inwoners zelf.
Als beloning voor de inspanningen van de inwoners mag het tarief niet stijgen
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en blijft de teruggaveregeling bestaan zodat inwoners zelf invloed hebben op het
belastingtarief.

STERK Woerden vindt dat het afval brengstation ook op de avonden
beschikbaar moet zijn. Zodat inwoners alle materialen gescheiden kunnen
aanleveren op elk moment.

3.7 Olie- en gaswinning

STERK Woerden verzet zich met hand en tand tegen olie- en gaswinning onder
Woerden. In de komende raadsperiode zal publicitair, juridisch en bestuurlijk
alles in het werk gesteld worden dit tegen te houden. De actiegroep ‘Laat
Woerden niet zakken’ wordt door STERK Woerden sterk ondersteund.

3.8 Autoverkeer

STERK Woerden wil dat er effectieve verkeersmaatregelen worden genomen
die voortkomen uit de verkeersvisie. De verkeersmaatregelen die in WoerdenWest uitgevoerd worden om doorstroming te bevorderen gaan volgens STERK
Woerden het gewenste effect hebben. STERK Woerden heeft gekozen voor de
aanleg van de Rembrandtbrug.

In Woerden-Oost zal samen met de nieuwbouw van de woonblokken (zowel
Staatliedenkwartier als Snellerpoort) de verkeerssituatie nauwlettend worden
gevolgd en bekeken. De omlegging van de Steinhagenseweg en het fietspad
zorgt voor betere doorstroming en veilige kruisingen (ongelijkvloers heeft de
voorkeur). De ontwikkeling van de Oostelijke randweg is voor STERK
Woerden noodzakelijk.
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Om het zwaar verkeer in Harmelen te ontsluiten blijven wij achter de realisatie
van de brug bij de Harmelerwaard staan.

Het landbouwverkeer moet in onze gemeente (met name in Harmelen) gebruik
maken van de provinciale N-wegen i.p.v. de route door de dorpskern. De
randwegen kunnen zo optimaal de slappe en smalle wegen ontlasten, dat scheelt
gevaarlijke situaties en wegonderhoudskosten.

3.9 Fietsverkeer

Fietsers krijgen voorrang op gemobiliseerd vervoer, dat betekent ook dat
doortraproutes (fietsers voorrang op hoofdfietsroutes) en verkeersknooppunten
op fietsvervoer worden aangepast. Oplaadpunten voor elektrische fietsen moeten
ervoor zorgen dat het een aantrekkelijk alternatief voor de auto vormt.
Fietsstallingsplekken moeten zo dicht mogelijk bij voorzieningen worden
gerealiseerd. Door de toename van het aantal snelle e-bikes voor woonwerkverkeer wil STERK Woerden daar de infrastructuur op aanpassen.

3.10 Openbaar vervoer

STERK Woerden is voorstander van een extra station bij Molenvliet. Het
gebruik van het bestaande keerspoor en uitbreiding van de spoorlijn naar Leiden
geeft mogelijkheden voor een extra station.

3.11 Parkeren

STERK Woerden is voor een goedkoper tarief in de parkeergarage in
verhouding tot de tarieven op het maaiveld. Minder blik op straat geeft een
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aantrekkelijkere uitstraling. Wel moet er gekeken gaan worden naar een betere
verdelen van het parkeren in het centrum.
STERK Woerden wil dat er zo snel mogelijk een vorm van parkeerregulering
ingevoerd wordt in de schilwijken rondom het centrum, om overlast tegen te
gaan.

3.12 Zendmasten voor telefonie

STERK Woerden wil voorkomen dat inwoners worden verrast door grote
zendmasten in de buurt. Wij willen daarom actief beleid voeren waardoor het
plaatsen van zendmasten buiten de woonwijk plaatsvindt.

3.13 Dorps- en Wijkhuizen

In elke wijk en dorp willen wij ruimtes blijven behouden die door inwoners en
organisaties kunnen worden gebruikt voor wijkaangelegenheden.
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4. Een STERKE efficiënte inzet van benodigde middelen
Hieronder beschrijven wij een aantal onderdelen die nodig zijn bij het realiseren
van de doelen in de voorgaande hoofdstukken. Zoals financiën, bestuur,
ambtelijke organisatie en veiligheidsgaranties.

4.1. STERKE veiligheidsgaranties zonder disproportionele financiën

4.1.1 De Wijkagenten
Hoezeer wij ons realiseren dat de inzet van wijkagenten wordt gerealiseerd door
de nationale politie is STERK Woerden van mening dat de inzet van
wijkagenten een sterke aandacht moet houden. Voldoende zichtbaar blauw op
straat vindt STERK Woerden van bijzonder essentieel belang.
4.1.2 Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (Boa’s)
De uitvoering van het handhavingsbeleid van Woerden is naar ons oordeel nog
steeds niet goed zichtbaar. STERK Woerden is voorstander van meer
handhavers. De inzet van Boa’s moet meer toegesneden worden op
problematische situaties.

4.1.3 Bevoegdheid burgemeester
De bevoegdheden van de burgemeester zijn de afgelopen jaren beter aangewend.
Ook in de komende periode is STERK Woerden voorstander van het voortzetten
van de gebiedsontzeggingen, persoonsgerichte aanpak en het sluiten van panden
waar criminele activiteiten plaatsvinden. Cameratoezicht kan in specifieke
situaties worden ingezet om de veiligheid te vergroten.
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4.2. Bestuur en Landelijke ontwikkelingen

4.2.1 Stijl van besturen

STERK Woerden wil samen met de inwoners besturen. Dat betekent niet achter
een bureau bedenken wat goed is, maar samen optrekken en open en eerlijk
communiceren. Dit zorgt ervoor dat het goed toeven is in onze gemeente. Dit
betekent voor ons het blijven doorvoeren van "Woerden zegt ... Ja tenzij". Niet
alleen in de ambtelijke organisatie, maar zeker ook in de samenwerking met
inwoners, ondernemers, organisaties etc. Daar hebben we de komende vier jaren
zeker voor nodig!!

Een belangrijk bestuurlijk thema is de inclusieve samenleving. De komende
jaren willen we deze, in al zijn facetten, vorm blijven geven in de stijl van
besturen.

4.2.2 Ambtelijke organisatie

Door reorganisaties en toename van de werkdruk in de ambtelijke organisatie
hebben de laatste jaren, mede door corona, geleid tot relatief hoog ziekteverzuim
en inhuur van extern personeel. STERK Woerden is voorstander van continuïteit
in de organisatie en dus niet van een nieuwe reorganisatie. Wel moet het
mogelijk zijn om in de organisatie meer personeel aan te nemen (i.p.v. inhuur)
op onderdelen waar de laatste jaren meer vraag is ontstaan en door
bezuinigingen een grote druk is ontstaan.
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4.2.3 Regionale samenwerking en gemeentelijke/provinciale herindeling

STERK Woerden verzet zich niet tegen vormen van gemeentelijke of
provinciale samenwerking en/of herindeling. Maar onze blik blijft gericht op het
Groene Hart. Daarnaast moet in welke samenwerking dan ook verstandig
worden omgegaan met de benodigde gelden en moet er wel degelijk een
voordeel effect op termijn zichtbaar zijn.
Ook zijn wij ervoor om in alle gevallen eerst te zorgen voor voldoende
draagvlak, bij bestuurders, maar vooral bij de inwoners.
Dat betekent concreet:

*

De samenwerking met Oudewater: Deze samenwerking heeft
inmiddels zijn nut bewezen. Het is nu zaak dat er stijgende
efficiëntie wordt gecreëerd.

*

Als landelijke wetgeving gaat leiden tot gemeenten met een
minimale omvang van 100.000 inwoners en we blijven binnen de
huidige provinciale grenzen, dan gaat onze voorkeur uit naar
overleg met de gemeenten Oudewater, Lopik en Montfoort. Want
een aantrekkelijkere optie in deze is wat ons betreft de vorming van
een grote krachtige gemeente. De provinciale hobbels die daarvoor
genomen moeten worden weerhouden ons er niet van om die optie
nadrukkelijk open te houden.

*

Hoofdstad van het Groene Hart: Woerden is de echte hoofdstad van
het Groene Hart. Deze rol moeten we behouden en de
samenwerking met Gouda, Alphen a/d Rijn en Woerden kan
worden gezocht op inhoudelijke thema’s

32

*

De ontwikkelingen in de regio houden we goed in de gaten.
Daarvoor is het belangrijk dat we de banden met de Utrecht Regio
en Lopikerwaard goed onderhouden.

4.2.4 Mobiele service balie

STERK Woerden is een partij voor alle inwoners. Daarom willen wij, naast een
uitstekende digitale service, ook voor mensen die daar geen gebruik van kunnen
of willen maken, een mobiele servicebalie die aan inwoners in alle kernen
laagdrempelig haar diensten levert.

4.2.5 STERKE samenleving, Slank College

Wij zullen streven naar de vorming van een college met zoveel wethouders als
nodig zijn om efficiënt en slagvaardig te kunnen besturen, maar wel met zo min
mogelijk Fte’s.
Fulltime of parttime wethouderschap is daarom voor ons beide mogelijk, maar
de keuze daarvoor is ondergeschikt aan het belang dat wij hechten aan
efficiëntie en slagvaardigheid. De kwaliteit en kunde van de wethouder staat
altijd voorop, bij gelijke geschiktheid heeft woonachtig zijn in Woerden onze
voorkeur. We streven naar een diverse samenstelling van het College.

4.2.6 Gemeentelijk ombudsman/mediator

STERK Woerden wil, naast de al bestaande commissie bezwaarschriften, een
plaatselijke onafhankelijk opererende ombudsman (ook voor kinderen)
aanstellen die bij gerezen geschillen primair de rol van mediator kan vervullen,
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maar ook een onafhankelijk oordeel kan geven dat zwaar moet wegen in de
uiteindelijke besluitvorming.

4.3 Participatie en de rollen van de inwoners

4.3.1 Participatie algemeen

Een breed draagvlak voor beleidsvoornemens en planvorming is onontbeerlijk.
Inwoners zijn per definitie ook belanghebbenden bij alle beleidsvoornemens en
bij elke planvorming. Het is dan ook voor STERK Woerden vanzelfsprekend dat
inwoners daarbij vanaf het begin geraadpleegd c.q. betrokken worden. We
vinden het belangrijk dat de communicatie op een goede en eenduidige manier
plaatsvindt.

4.3.2 STERKE Mantelzorgers en vrijwilligers

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn de grote kracht en het cement van onze
moderne samenleving. En ze worden nog belangrijker door de majeure WMOtransities waardoor vele taken zonder of met minder bijbehorend geld van het
Rijk naar de gemeenten zijn overgeheveld. De grote waardering die wij hebben
voor mantelzorgers en vrijwilligers is dan ook niet genoeg. STERK Woerden
wil hen voortdurend ondersteunen, laten meepraten, meebeslissen en vooral ook
faciliteren (zoals ontmoetingsruimtes, kennisdeling e.d.). Een continu
ontwikkelingsproces voor goede ondersteuning en begeleiding behoort, naast het
beschikbaar stellen van de benodigde middelen, tot de prioriteiten van STERK
Woerden bij het opstellen van de gemeentelijke begrotingen.
Veel vrijwilligersdiensten, zoals de “PlusBus” Woerden, moeten blijven en qua
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begeleiding en ondersteuning terug kunnen vallen op een professionele
organisatie, zoals hart voor Woerden. De vrijwilligers verdienen een thuishaven

4.3.3 STERK Participeren in Wijk of Dorp

Inwoners hebben grote belangstelling voor wat er in hun directe omgeving
gebeurt en wat er leeft en heerst in hun straat of wijk. Woerden kent dan ook
diverse soorten participatie van inwoners. O.a. in wijkverenigingen,
wijkplatforms, dorpsplatforms, belangenverenigingen voor huurders, alle
bewoners van een bepaalde straat of wijkdeel en bewonerscommissies. Niet
zelden hebben zij bij het uitvoeren van hun taken andere instanties zoals
gemeente, wijkagent, brandweer, of woningcorporatie nodig ter advisering,
ondersteuning en/of facilitering.
STERK Woerden wil de grote kracht van de vele betrokken inwoners in deze
bundelen en zo de zeggenschap over de eigen leefomgeving versterken.
De gemeente moet de regierol op zich nemen om alle belangenbehartigers bij
elkaar te brengen door de wijkambtenaren per wijk en dorp met zoveel mogelijk
eigen taken en bevoegdheden.

4.4 Een STERKE, gezonde financiële positie

4.4.1 Financiële positie

Gemeente Woerden staat een aantal financiële zware jaren voor de boeg. Er zal
dan ook op het scherp van de snede kostenbewustwording moeten doorgevoerd.
Financieel varen op toezeggingen van de provincie is op zich een goede zaak,
maar dan alleen als de financiële toezeggen heeft geresulteerd in het feitelijk
geld op de bank hebben.
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Schuldenlastbeheersing wordt een zware klus. Deze uitdaging moet lukken,
anders zijn de problemen voor de gemeente Woerden groot.
Belastingdruk moet de komende jaren minimaal gelijk blijven en mag niet
verder stijgen. Op het moment dat er weer ruimte is, zal deze druk z.s.m. weer
verlaagd moeten worden.

4.4.2 Lokale belastingen en heffingen

Belastingen en lokale heffingen moeten op een acceptabel niveau worden
teruggebracht. Ondanks dat met alle investeringen er voor alle Woerdenaren
goede zaken worden gerealiseerd, moet het wel allemaal betaalbaar blijven.
Dat betekent voor STERK Woerden de huidige lastendruk handhaven. In een
eerdere periode heeft STERK Woerden de hondenbelasting al flink
teruggebracht naar een kostendekkend niveau. In de nieuwe raadsperiode wil
STERK Woerden hondenbelasting afschaffen.

Wij kiezen voor de volgende uitgangspunten om de lastendruk te handhaven:
* Geen geld in de begroting voor luxe prestigeprojecten
* Verdere verfraaiing op kosten van de gemeente van de binnenstad, is niet
nodig.
* Gedifferentieerd grondbeleid (bv. Goedkopere grondprijs) ten behoeve van
sociale woningbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO’s).
* Voldoende financiële middelen voor het bevorderen en in stand houden van
een voor de werkgelegenheid gunstig ondernemersklimaat.
* Voldoende geld in de begroting voor een goed en verantwoord
onderhoudsniveau van de openbare ruimte incl. spelen en sport.
* Voldoende geld in de begroting voor de bescherming en ondersteuning van
financieel zwakkeren in onze gemeente.
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STERK Woerden wil zorgdragen voor evenwichtige begrotingen die recht doen
aan deze uitgangspunten. De totale lastendruk zullen wij daarbij scherp
monitoren.
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5. STERKE bereikbaarheid
De servicenormen die u van ons gewend bent blijven onveranderd actueel:

5.1 Telefonische service:
Voor alle vragen opmerkingen en ideeën over onderwerpen met betrekking tot de
gemeente Woerden, Provincie Utrecht of het Waterschap kunt u contact opnemen
met één van onze gemeenteraadsleden of fractiemedewerkers. Zij zijn bereikbaar
op de telefoonnummers uit de gemeentegids en op de website van de raad:
http://gemeenteraad.woerden.nl/ . Uw reacties worden besproken in onze
openbare fractievergaderingen, die vrijwel altijd op maandagavond plaats vinden.
Kort na de behandeling van uw reactie, veelal de volgende dag, laten wij u de
uitkomst ervan weten.

5.2 STERK Woerden op het internet, social media en email:
• 24 uur per dag, 7 dagen per week www.sterkwoerden.nl
• Al onze fractieleden krijgen persoonlijk uw email als u die stuurt naar:
fractie@sterkwoerden.nl Ook heeft STERK Woerden individuele
e-mailadressen voor alle raadsleden, fractiemedewerkers en bestuursleden
van de vereniging. Kijk daarvoor op onze website.
Op uw email aan de fractie komt antwoord binnen 48 uur door een
raadslid of andere fractiemedewerker.
Facebook:
https://www.facebook.com/sterk.woerden
Twitter:
https://twitter.com/STERKWoerden
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5.3 STERK Woerden op straat
• Vaste acties: bezoek aan alle wijken om van u te horen wat u belangrijk
vindt.
• Onze vertegenwoordigers wonen ook in de kernen en zijn op straat altijd
aan te spreken!

5.4 STERK Woerden op (werk-)bezoek
• U kunt ons altijd uitnodigen. Binnen 14 dagen komen wij met een
delegatie bij u op werkbezoek.
• Karakter en onderwerp van een werkbezoek kunt u zelf vormgeven.
• Door middel van werkbezoeken kunnen wij uw stem nog beter in de
gemeenteraad vertegenwoordigen, maak er dus gebruik van.
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