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Woerden, wat een fantastische gemeente is dat!

Woerden is de ideale gemeente om in te wonen, werken, recreëren, 
ondernemen en studeren. Wij kennen geen inwoner die niet trots is op 
onze prachtige gemeente. Ga maar na: het ligt midden in de Randstad en 
heeft alle gemakken van een gemeente in het Groene Hart. Een ijzersterk 
verenigingsleven verbindt de inwoners; haar monumentale centrums en 
de verscheidenheid aan winkels, musea, cafés en restaurants maken de 
gemeente aantrekkelijk.

D66 kijkt vooruit en investeert in de gemeente, de dorpen, de 
inwoners en de toekomst!
De wereld om ons heen verandert en de gemeente beweegt mee. Daarom 
wil D66 investeren in de gemeente, de dorpen en haar inwoners. D66 trekt 
de komende vier jaar middelen uit om de relaties tussen bedrijven en de 
stad verder te versterken en de aantrekkelijkheid voor (nieuwe) bedrijven 
om te investeren in Woerden te verbeteren.

Daarbij richten we ons ook op de jonge Woerdenaren op basis- 
en middelbare scholen
Daarnaast blijft D66 zich inzetten voor een betere bereikbaarheid van de 
gemeente, zowel van de binnenstad als van de dorpen en wijken, niet 
alleen met de fiets, trein, bus of auto, maar ook via glasvezel en wifi. Verder 
investeert D66 in duurzame initiatieven om de leefbaarheid in de gemeente 
te vergroten. Bij voorkeur met ‘duurzame energie en inzet op CO2-neutraal’. 
Onze kernen Harmelen, Kamerik, Kanis, Meije, Zegveld en Woerden 
moeten hun eigen identiteit behouden. D66 blijft zich inzetten voor behoud 
van deze identiteit en wil de uitgevoerde verbeteringen voortzetten.

D66 staat voor keuzevrijheid en geeft een steuntje in de rug 
waar nodig
D66 neemt de kracht van ieder mens als uitgangspunt. Het is een groot 
goed dat alle mensen anders zijn en ieder zijn eigen talent heeft. D66 vindt 
dat de gemeente inwoners kansen moet bieden om zijn of haar talent zo 
goed mogelijk te ontplooien. D66 ziet dat sommige mensen daarbij af en 
toe een steuntje in de rug nodig hebben. We helpen deze mensen met een 
opleiding, financiële ondersteuning en zorg, zodat ze zo snel mogelijk in hun 
kracht kunnen komen en zelfstandig mee kunnen doen in de maatschappij. 
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D66 staat voor een open en transparante manier van besturen
D66 staat voor een open bestuursstijl waar niet dogmatisch aan 
stokpaardjes wordt vastgehouden. Geen politieke spelletjes, maar een 
echte discussie op inhoud waarin we je kunnen overtuigen van het betere. 
Resultaten van onderzoeken en inspraak van inwoners; ze doen er dus 
toe en zijn er niet voor de vorm. D66 vindt dat het college van B&W moet 
opereren als een team dat zich richt op de toekomst van de stad.

D66 wil vooral investeren in mensen. Mensen die geloven in hun eigen 
kracht en talenten. Kinderen die goed onderwijs krijgen in schone, 
klimaatneutrale schoolgebouwen. Bovendien willen we dat zoveel mogelijk 
mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces. Investeren 
in mensen is de meest duurzame investering in onze toekomst die we 
kunnen doen.

Het verkiezingsprogramma 2018-2022 van D66
In dit verkiezingsprogramma staan onze ambities voor de komende vier 
jaar. Deze plannen zijn haalbaar zonder dat we de lasten voor de inwoners 
verhogen. We hebben een sterke uitgangspositie om de juiste keuzes 
te maken en maximaal te investeren in dat wat echt nodig is en wat we 
belangrijk vinden. D66 investeert graag samen met u in een duurzame 
toekomst, want de toekomst maken we nu.

Programmacommissie D66 Woerden
Dit programma is in concept opgesteld door de Programmacommissie en 
vervolgens vastgesteld door de leden van D66 Woerden. Het beschrijft 
hoe wij de toekomst van Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik zien. 
Daarmee is het in de eerste plaats bedoeld voor inwoners die willen weten 
waar ze aan toe zijn als ze op ons stemmen, maar zeker ook een houvast 
voor de raadsleden die in maart 2018 voor D66 Woerden worden gekozen.

We bedanken bij voorbaat iedereen die zijn of haar stem op ons uitbrengt 
en wensen de nieuwe fractie veel succes met het mooier, beter en 
duurzamer maken van onze toch al prachtige gemeente!

December 2017, 
de leden van D66 Woerden
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Overheid en de mensen 

Voor D66 staan de inwoners van de gemeente centraal. Onze gemeente 
is democratisch en betrokken, niet alleen rondom de verkiezingen. Het 
gemeentebestuur dient open te staan voor de ideeën, plannen en wensen 
van onze burgers, bedrijven en organisaties. D66 gaat voor een slanke, 
slagvaardige en dienstbare overheid. De dienstverlening vanuit de 
gemeente zal moeten worden verbeterd en dus zal er worden geïnvesteerd 
in de verdere professionalisering van de organisatie, om zo te kunnen 
voldoen aan de steeds veranderende vragen vanuit de samenleving.  

Tevens wil D66 dat het college meer gebruikmaakt van data en 
uitkomstcriteria, teneinde te komen tot de juiste beslissingen.

Jeugdzorg
Een proef op middelbare scholen waarin de zorg toegankelijker was 
binnen de school, heeft zeer goed uitgepakt. De vroege signalering door 
professionals en de lage drempel voor de hulpvragenden, hebben ervoor 
gezorgd dat er in een veel vroeger stadium actie is ondernomen. D66 wil 
deze proef nu tot structureel beleid maken. 
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Op initiatief van D66 krijgt de huisarts nu ondersteuning van een 
praktijkondersteuner. Dit initiatief moet verder worden uitgebreid, zodat de 
verwijzing naar zorg nog beter en efficiënter wordt. D66 wil het aandeel 
specialistische jeugdhulp verminderen en dus afschalen naar nulde- en 
eerstelijnszorg. Wachten op de juiste zorg maakt de kwetsbaarheid van het 
kind groter en verkleint een eerlijke kans op een goede ontwikkeling.

Als er zorg en ondersteuning nodig is, staat kwaliteit bij D66 hoog in het 
vaandel. Daarom wil D66 een integrale benadering van de hulp bevorderen 
en daarbij uitgaan van wat er in de leefwereld van de jongere mogelijk en 
nodig is. De jongere mag niet de dupe worden van wettelijke kaders en 
falende afspraken van de (lokale) overheid en voorzieningen. Als een van 
de speerpunten wil D66 bijvoorbeeld fors inzetten op de continuïteit van 
zorg als jongeren achttien worden. 

De bekostiging of inkoop van de zorg door de gemeente verdient eveneens 
aandacht. D66 wil dat er in de afspraken met alle betrokken instanties op 
kwaliteit, samenwerking en het gebruik van uitkomstcriteria wordt gestuurd. 
Nadrukkelijk niet om te koppelen aan resultaatafspraken, maar om inzicht te 
krijgen in het effect van beleid en innovatie.
In het kader van integrale hulp en ondersteuning wil D66 ook inzetten op 
het realiseren van doorlopende voorzieningen voor kinderen van nul tot 
twaalf jaar zodat er een doorgaande leer-, zorg- en ontwikkelingslijn is. In 
het verlengde daarvan wil D66 ook goede aansluiting van onderwijs en 
jeugdhulp. Daarom wil D66 naast bovenstaande vooral ook méér inzetten 
op een breed preventiebeleid om de toegang naar de jeugdzorg op latere 
leeftijd onnodig te maken.

Jeugdparticipatie
D66 wil met de gemeente jongeren bereiken door aan te sluiten bij de 
tijdgeest, door stelselmatig op online media (Facebook, Snapchat, Twitter, 
Instagram etc.) aanwezig te zijn. Zo kunnen we jongeren erbij betrekken 
en nauwe samenwerking zoeken met de netwerken waarin jongeren zich 
begeven.

Inwoners
D66 wil vooral investeren in mensen. Mensen die geloven in hun eigen 
kracht en talenten. Kinderen die goed onderwijs krijgen in schone, 
klimaatneutrale schoolgebouwen. Bovendien willen we dat zoveel mogelijk 
mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces. Investeren 
in mensen is de meest duurzame investering in onze toekomst die we 
kunnen doen. 
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Een nog veiligere gemeente 

Woerden is een relatief veilige gemeente in het Groene Hart en daar mogen 
we trots op zijn. D66 is ervan overtuigd dat het stimuleren van goed gedrag 
een betere aanpak is dan het straffen van slecht gedrag. Preventie geniet 
dan ook de voorkeur als het gaat om de bestrijding van criminaliteit en 
overlast. Uiteraard moet bij meldingen en aangiftes van strafbare feiten 
worden gehandhaafd.
 
Veiligheidsvraagstukken en -problemen kunnen niet alleen door politie 
en BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) worden opgelost. Ook 
inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen kunnen én willen hun 
steentje bijdragen. D66 steunt initiatieven zoals Burgernet en WhatsApp. 

Buurtpreventie
D66 geeft de voorkeur aan de aanpak van verloedering en onveilige 
plekken. De inzet van politiemensen op straat gaat boven cameratoezicht. 
Met het verbeteren van de leefomgeving wordt het veiligheidsgevoel van 
inwoners vergroot. Locaties waar men zich onveilig voelt moeten opgeruimd 
en overzichtelijk worden gemaakt. Personen die overlast verzorgen moeten 
daarop worden aangesproken en eventueel professioneel worden geholpen. 
Klachten over de openbare ruimte moeten door de gemeente adequaat 
worden opgepakt, afgehandeld en teruggekoppeld. 

D66 ondersteunt de proef van Nieuwe Wijkambtenaren. We willen hen zo 
spoedig mogelijk breder inzetten en ervoor zorgen dat ze een opdracht 
krijgen in samenhang en gezamenlijkheid met de corporatie en Stichting 
Welzijn. Hun activiteiten moeten zich richten op de sociale veiligheid.
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Woerden en de digitale wereld                                                                                                                          
Digitalisering roept ook vragen op rondom privacy. 
Waarvoor worden gegevens die burgers verstrekken 
gebruikt? D66 zal sterk toezien op het gebruik van 
gegevens waarvoor ze zijn bedoeld. D66 streeft ernaar 
om de gemeente Woerden snel klaar te maken voor de 
nieuwe wettelijke eisen op dat gebied (Europese privacy 
verordening).
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De economie en de gemeente

D66 vindt dat Woerden een aantrekkelijk ondernemersklimaat moet hebben. 
De rol van de gemeente zit vooral in het scheppen van randvoorwaarden 
om de lokale economie te stimuleren. D66 zet zich in om meer 
werkgelegenheid in Woerden te creëren.

Dat betekent dat we (startende) ondernemers en zzp’ers meer 
kansen geven om zich te vestigen in Woerden, bijvoorbeeld in 
bedrijfsverzamelgebouwen. Daarnaast ziet D66 een taak voor de gemeente 
weggelegd om een diversiteit aan bedrijven en instellingen naar Woerden 
te halen. D66 vindt dat Woerden zich veel meer kan profileren als 
vestigingsplaats voor bedrijven, vooral vanwege haar centrale ligging. In dat 
licht ziet D66 het belang van continuering van de samenwerking met Alphen 
en Gouda en met de regio Utrecht in U10.

Werkgelegenheidsbeleid moet zich richten op de inwoners, en de huidige 
en potentieel nieuwe werkgevers, waarbij het streven is dat er een divers 
aanbod aan werk is. We stimuleren groei voor bestaande ondernemingen 
en willen dat Woerden een aantrekkelijke vestigingsplek blijft voor nieuwe 
bedrijven, waarbij kleinschaligheid en innovatie voorop staan.

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente ook digitaal vooroploopt. D66 ziet 
graag dat Woerden zich ontwikkelt tot Smart City. D66 vindt het belangrijk 
om dat concreet te maken. Daarom is het streven om de hele gemeente 
zo snel mogelijk aan te sluiten op glasvezel. D66 spant zich de komende 
jaren in om de gemeente het initiatief te laten nemen om markpartijen te 
interesseren voor de aanleg van glasvezel in de hele gemeente. Speciale 
aandacht gaat daarbij uit naar de buitengebieden. De kwaliteit van 
internetverbindingen in de buitengebieden laat te wensen over en moet snel 
worden verbeterd. Vooral in de agrarische sector worden heel veel data 
verstuurd en een betere aansluiting op de snelle netwerken in de regio is 
daarom cruciaal voor een stabiele en goede bedrijfsvoering.

Gas- en olieboringen 
D66 zal niet meewerken aan gas- en olieboringen. Om de ambitie om in 
2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn waar te maken, moet Woerden 
gefaseerd minder aardgas gaan gebruiken. D66 wil gebruikmaken van 
andere energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte.

Daarom wil D66 zonnecellen op alle gemeentelijke panden die daarvoor 
geschikt zijn. Nieuwe woningbouw en renovatie van bestaande 
huurwoningen gebeurt alleen nog energieneutraal, duurzaam.
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Ook moet er meer aandacht komen voor circulair bouwen. Dit moet worden 
opgenomen in de prestatieafspraken met GroenWest. D66 wil dat wordt 
onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een bijdrage te leveren aan de 
klimaatdoelstellingen door maatregelen te stimuleren die Ieiden tot CO2-
absorptie.

Bodemdaling
D66 is van mening dat investeren nu noodzakelijk is, ten einde bodemdaling 
en verlaging van het grondwaterpeil tegen te gaan. Dit om nog veel hogere 
kosten in de toekomst te vermijden. Onderzocht moet worden hoe dit op 
een duurzame en innovatieve manier kan worden gedaan. Bij D66 ligt de 
nadruk op een innovatieve aanpak van dit probleem. D66 wil actief een 
forum creëren waarin de verschillende onderzoeksdisciplines aan elkaar 
worden gekoppeld om zo tot een innovatieve oplossing voor dit probleem te 
komen. We stellen dan ook voor om cofinanciering hiervoor te onderzoeken 
en ook alvast geld te reserveren voor mogelijke toekomstige kosten die het 
verder tegenhouden van bodemdaling met zich meebrengt.

Energiebeleid
D66 blijft onverminderd ambitieus op het 
gebied van een toekomstbestendige, 
klimaatneutrale energievoorziening. De 
inspanning die D66 daarvoor in de jaren 
2014-2018 heeft gedaan, zetten we door. 
D66 wil dat er concrete maatregelen 
genomen worden/ Nieuwe woningen worden 
in Woerden klimaatneutraal gebouwd. 
D66 wil dat de gemeente de stimulans om 
bestaande woningen te verduurzamen 
verder intensiveert. Ook ziet D66 graag 
dat de gemeente het oprichten van 
energiecoöperaties op wijk- en buurtniveau 
stimuleert. Verduurzaming werkt immers 
het beste als burgers het zélf willen en 
organiseren. D66 zal het initiatief nemen om te komen tot een Woerdens 
energieakkoord met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, burgers 
en overheid. Dat akkoord bevat concrete uitspraken over ieders bijdrage 
aan een klimaatneutrale, toekomstbestendige energievoorziening, zonder 
gebruik van aardgas.
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Onze ruimtelijke ordening

Het ruimtelijk beleid voor de kernen Harmelen, Kamerik, Zegveld en Kanis 
dient zich te richten op versterking van lokale bedrijvigheid, levendigheid 
en handhaving van het voorzieningenniveau en het eigen karakter. Voor 
het behoud van voorzieningen moet niet standaard worden ingezet op 
voortgaande structurele uitbreiding van de kernen door woningbouw. 
Volgens D66 moet vooral de kracht van de plaatselijke gemeenschap 
voor het ontwikkelen en zelf realiseren van creatieve oplossingen centraal 
worden gesteld. D66 zoekt de balans tussen de bescherming van het 
Groene Hart en de ontwikkeling van een gezonde economie en leefbare 
kernen.

D66 benadrukt dat de voorwaarden die aan schuifruimte voor 
bedrijfsterreinen worden gesteld strikt moeten worden nageleefd. De 
schuifruimte die tijdens de komende raadsperiode wordt aangewezen en 
die onderdeel is van het convenant bedrijventerreinen, is de laatste groene 
ruimte die als bedrijfsterrein wordt aangewend.

Woningbouw
D66 onderschrijft de doelstellingen uit de Woonvisie waarin onder andere 
doorstroming wordt nagestreefd. Wij zetten in op extra aandacht voor bouw 
in de vrije sector huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Daarnaast ligt 
de focus op woningen voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, mensen 
met een lichamelijke beperking en statushouders. Op Middelland worden 
leegstaande kantoorpanden tot woningen omgebouwd. Deze transformatie 
van (kantoor)panden kan ook op andere geschikte plekken plaatsvinden.

D66 zet in op het voortvarend oppakken van de reeds bestaande 
woningbouwplanning waardoor er tot 2020 minimaal 1000 nieuwe 
woningen in de gemeente worden gebouwd. Daardoor zullen de 
wachtlijsten voor een sociale huurwoning korter worden. De bestaande 
woningvoorraad wordt verduurzaamd. Met de woningcorporatie gemaakte 
afspraken hierover worden nageleefd en waar mogelijk aangescherpt. 
Particulieren én verhurende eigenaren van panden worden gestimuleerd 
tot het verduurzamen van hun woningen en actief geïnformeerd over de 
mogelijkheden daartoe.

Groene Hart
De agrarische sector zorgt voor een belangrijk deel voor het onderhoud van 
de natuur in ons Groene Hart en daarmee is het de verantwoordelijkheid 
van de gemeente om hen goed te faciliteren. 



11
D66 wil het bomenbestand in het buitengebied en de laanbeplantingen in 
de kernen zo goed mogelijk in stand houden. Daarnaast moet er een actief 
bomenplantbeleid komen waarbij voor elke nieuwgeboren inwoner van de 
gemeente een boom wordt geplant. 

Horeca
D66 pleit voor toepassing van de wet- en regelgeving horeca en 
handhaving van de drank- en horecawet, maar ook voor een bruisende 
stadskern met een gevarieerd horeca-aanbod. Daarom moeten voor elke 
horecaondernemer dezelfde regels gelden, zodat er een duidelijk en 
gelijkwaardig speelveld ontstaat. Hier zal duidelijk en zichtbaar op moeten 
worden gehandhaafd om zo een duidelijk kwaliteitsniveau te kunnen blijven 
garanderen aan de bezoekers van de Woerdense horecaondernemingen. 

Omgevingswet 
D66 wil dat ondernemers en inwoners nog meer ruimte krijgen om hun 
ideeën kenbaar te maken en te realiseren. Dit sluit goed aan bij de 
invoering van de omgevingswet. Door inwoners in een vroeg stadium bij 
hun omgeving te betrekken krijgen we waardevolle input en een breder 
draagvlak voor plannen met betrekking tot de openbare ruimte. Kwaliteit 
ontstaat door samenwerking: daarom profileert de gemeente zich als 
verbindende schakel tussen diverse partijen.

Crematorium
Het is voor D66 niet acceptabel dat inwoners 
bij een droevige gebeurtenis als een 
crematie naar een andere gemeente moeten 
uitwijken. Daarom zijn we voorstander 
van het vestigen van een crematorium in 
Woerden. Bij voorkeur op de begraafplaats 
Rijnhof.
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Het Verkeer in en rond Woerden

Woerden is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. 
Om die reden is het een aantrekkelijke vestigingsstad voor mensen 
en bedrijven. D66 wil dat dit zo blijft! De vastgestelde Verkeersvisie 
2030 - opgesteld door inwoners, ondernemers van Woerden en 
andere belanghebbenden - sluit daar naadloos op aan en wordt door 
ons omarmd. 

Aanvullend hanteert D66 de volgende uitgangspunten ten aanzien 
van verkeer:
 » Binnen de kernen staan fietsers, voetgangers en OV-gebruikers 

op de eerste plaats.
 » Geef de ruimte in de straat terug aan haar inwoners en 

gebruikers.
 » Waarborg comfortabel openbaar vervoer, bereikbaar voor 

iedereen.
 » Werk aan schone, efficiënte vervoersbewegingen in/naar 

Woerden én Woerden uit.
 » Voorkom onnodig verkeer via slimme en veilige ruimtelijke 

ordening.
 » Scholen moeten sneller en veiliger per fiets dan per auto 

bereikbaar zijn.

De uitslag van het onderzoek naar de noodzaak van de Westelijke 
Randweg zullen we afzetten tegen de Verkeersvisie 2030 en 
bovengenoemde uitgangspunten. 
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Groen, duurzaamheid en het milieu

De gemeente is niet de enige verantwoordelijke voor de overgang naar een 
duurzame leefomgeving, maar moet hierin wel inspireren, motiveren, voor 
cofinanciering zorgen en als opdrachtgever bij aanbestedingen optreden. 
De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken die zorgen voor 
goede isolatie, minder fijnstof en het vasthouden van regenwater. Ook 
pleit D66 voor inzamelpunten voor gft-afval bij hoogbouw, bij voorkeur in 
samenwerking met VvE’s en woningcorporaties.

Groen in de wijk
Iedere inwoner van onze gemeente heeft recht op een gezonde, groene 
en veilige leefomgeving. Inwoners krijgen de ruimte om mee te denken 
over de inrichting van hun wijk. De gemeente stelt zich hierin flexibel op, 
maar let er wel op dat wijken leefbaar blijven. Leefbaar betekent voor 
D66 onder andere voldoende groen in de wijken. Groen in de wijk zorgt 
voor biodiversiteit en gaat de negatieve effecten van de toenemende hitte 
en regenbuien tegen. De gemeente stimuleert de aanleg van groen op 
het particuliere domein en neemt zelf maatregelen in de publieke ruimte. 
Hiertoe wordt een groenplan opgesteld en gepubliceerd waar onder andere 
het bomenbestand in Woerden wordt opgenomen. D66 streeft naar een 
vergroting van het aantal bomen in de gebouwde omgeving.

Duurzaamheidsvisie
D66 ziet duurzaamheid niet als een luxeartikel, maar als een noodzakelijke 
manier om onze gemeente leefbaar te houden voor onszelf en onze (klein)
kinderen. Daarom houden we onvoorwaardelijk vast aan de ambitie om in 
2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

Om deze doelstelling te behalen moeten in hoog tempo initiatieven 
in de samenleving worden gestimuleerd en versterkt. Daartoe wordt 
een duurzaamheidsambassadeur aangesteld. Ook inventariseert de 
ambassadeur belemmerende regelgeving op het gebied van duurzaamheid 
met als doel dat deze regels worden geschrapt of aangepast. 

De gemeente introduceert ‘Groene leges’ waarbij voor gebouwen die aan 
nog te bepalen duurzame eisen voldoen de leges worden verminderd of 
kwijtgescholden. Straatverlichting moet zo snel mogelijk worden vervangen 
door milieuvriendelijkere varianten als ledverlichting, duurzaam opgewekte 
energie (door middel van bijvoorbeeld een zonnecellen op de armatuur) en/
of benaderingssensoren waarbij licht wordt gedimd als er niemand in de 
buurt is.
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Kunst en cultuur in Woerden

D66 zal zich wederom sterk inzetten voor het behoud van een 
verscheidenheid aan culturele voorzieningen en de versterking van de eigen 
kracht van de culturele sector. Ook willen we bewerkstelligen dat voor de 
Woerdense leerlingen uit groep 8 de musea in Woerden gratis toegankelijk 
zijn om zo een verdere culturele verbondenheid met Woerden en de regio te 
stimuleren. 

D66 wil verder inzetten op culturele samenwerking binnen de regio en 
daarbuiten. Een samenwerking tussen de verschillende instanties bevordert 
een nog gevarieerder cultuuraanbod voor onze inwoners. Passend bij de 
maat en schaal van Woerden.

Onderwijs in de 
gemeente 

D66 wil scholen kunnen 
ondersteunen bij hun keuze 
om het onderwijsaanbod en 
de faciliteiten te verbeteren. 
Voor D66 is de stip op de 
horizon: een onderwijsfonds 
door middel van cofinanciering 
voor basisscholen. De scholen 
kunnen incidenteel budget 
opvragen, voor bijvoorbeeld 
betere wifi, luchtverbetering, 
een gezonde leefstijl, 
digitalisering, burgerschap en 
participatie daarin, en tweetalig 
onderwijs. D66 hecht aan een 
internationale oriëntatie van het 
onderwijs.
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Zorg en Welzijn in de Gemeente 

De gemeente dient ondersteuning te bieden om overbelasting van de 
mantelzorger te voorkomen. Denk hierbij aan voorlichting/informatie over 
dementie, respijtzorg, tijdelijke opvang en persoonlijke en individuele 
begeleiding thuis. Sociale wijkteams dienen deze bagage te hebben dan 
wel te verwijzen naar de expert op dit gebied. Daarnaast ligt er ook een 
verantwoordelijkheid voor de gemeente om de zorg en begeleiding niet 
onnodig duur en complex te maken. D66 wil cofinanciering om te zorgen dat 
er innovatieve oplossingen komen ten behoeve van zorg en inclusie.

Huisartsenpost Woerden
D66 is van mening dat de bereikbaarheid van acute zorg voor de inwoners 
moet voldoen aan de normen die daarvoor zijn gesteld. D66 wil via een 
onderzoek snel inzicht krijgen in de bereikbaarheid, zodat indien nodig 
de gemeente kan pleiten voor een passende oplossing. D66 zet in op 
preventie, zorg dicht bij huis en behoud van kwalitatief goede zorg.
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Werken en ondernemen in de Gemeente 

D66 vindt een aantrekkelijk, schoon en veilig stadshart belangrijk. Het 
draagt bij aan het woongenot van haar inwoners en vormt een belangrijke 
trekpleister voor recreatie en toerisme. D66 ondersteunt dan ook een 
gedragen toekomstvisie voor de binnenstad.

Het opnieuw ontwikkelen van de Wagenstraat is daar een voorbeeld 
van, inclusief een nieuwe plek voor de huidige supermarkt. Andere 
aandachtsgebieden zijn de huidige inrichting van de Rijnstraat en het 
gebrek aan fietsvoorzieningen in de binnenstad. Daarnaast stimuleert 
D66 een autoluwe binnenstad. D66 onderschrijft de hoofdlijnen van 
de binnenstadvisie en hanteert deze als toetsingskader bij de verdere 
uitwerking daarvan.

Werk en inkomen
D66 wil ondersteuning voor mensen die niet op eigen kracht kunnen 
meekomen in de samenleving. D66 zet zich in voor taalontwikkeling om een 
betere aansluiting op de arbeidsmarkt te realiseren.

D66 gelooft in het belonen naar prestaties. In dat kader ziet D66 de 
komende jaren een belangrijke schakel in Ferm Werk die, in samenwerking 
met de gemeente, partners en werkgevers, streeft naar een maximale 
uitstroom van mensen in de bijstand, het minimaliseren van de instroom 
door vroegtijdige interventie, alsmede het mee kunnen doen aan de 
maatschappij (participatie)

D66 gelooft in maatwerk, wat bijdraagt aan de zelfontplooiing van alle 
Woerdenaren. De kracht zit in de mens zelf. De gemeente, Ferm Werk 
en partners zoals zorgpartijen dienen hierin op alle mogelijke manieren te 
faciliteren. Daarnaast spant D66 zich in voor meer uren taalonderwijs voor 
statushouders in onze gemeente.
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Innovatie
In de strijd om economische groei zet D66 zich in voor meer 
hoogwaardig talent, ondernemerschap, duurzaamheid en 
economische flexibiliteit. Deze pijlers vormen de kern van 
de welvaart van morgen. D66 heeft innovatie daarom hoog 
in het vaandel staan. Zowel door inbreng van ondernemers, 
maar ook door inwoners van onze gemeente.

Standpunt Ondernemersvisie 2030 
De Ondernemersvisie Woerden 2030 schetst een beeld van de toekomstige 
ontwikkelingen en de keuzes die de gemeente moet maken. De visie is 
een inspiratiekader voor nadere uitwerking. Het document dekt zeker niet 
het totale veld van relevante thema’s, maar wel de meest urgente uit het 
oogpunt van ondernemend Woerden. 

In de Ondernemersvisie worden drie koerslijnen onderscheiden:
 » recreatieve kern van het Groene Hart, 
 » aantrekkelijke woonstad,
 » vitale werklocaties.
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Duurzame Financiën 

De afgelopen jaren heeft D66 zich sterk gemaakt voor een gezonde 
financiële huishouding. Daar zijn we in geslaagd: we hebben een begroting 
die op orde is met voldoende weerstand om tegenvallers op te vangen. 
Deze lijn willen we voortzetten. Gemeentefinanciën moeten duurzaam en 
houdbaar zijn. D66 wil een realistisch bestuur voor Woerden en vasthouden 
aan onze transparante en gezonde financiële positie. D66 zal zich blijven 
inzetten voor het vinden van een balans tussen een zakelijke bedrijfsvoering 
en het bewaken van de menselijke maat. Daarnaast vinden we het 
vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen.

Een lastenverzwaring voor inwoners vindt alleen plaats als dat noodzakelijk 
is voor de verdere innovatieve verduurzaming van onze gemeente, 
energievoorzieningen en/of onderwijsverbeteringen.



19



20

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. We staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij 
alles wat we doen vragen we ons steeds af welke 
effecten dat heeft op anderen in deze wereld. 
Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons 
binnenland wordt. Internationale samenwerking en 
economische vooruitgang zijn de sleutels naar een 
wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij 
handelen we steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

De 5 richtingwijzers van D66

In dit verkiezingsprogramma vindt u niet op alle vragen een antwoord. Er 
zullen misschien vraagstukken zijn die in dit programma ten dele, beperkt 
of zelfs geheel niet aan de orde komen. Die zouden een heel boekwerk 
beslaan én, misschien nog belangrijker, we kunnen niet in de toekomst 
kijken. Daarom wordt bij D66 het handelen medebepaald door de vijf 
richtingwijzers.

Vertrouw op de eigen kracht van 
mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien wij de toekomst met 
optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat 
ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij 
willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid 
en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte 
geeft. De sleutel voor verandering ligt bij de 
mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij 
aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen, is veel 
belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij 
willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar 
economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat 
mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij 
willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt 
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Streef naar een duurzame en har-
monieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet 
treden met respect en mededogen. Dat geldt 
voor de mensen om ons heen en voor onze 
omgeving. De aarde is niet van ons en dus 
geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het 
uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. 
Wij willen dat in de discussie over natuur en 
milieu niet het behoud, maar de aantasting van 
natuur en milieu beargumenteerd wordt.

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van 
ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, 
seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. 
Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossingen 
van belangenconflicten en een respectvol 
gehanteerde vrijheid van meningsvorming en 
uiting, inclusief respect voor onze democratische 
rechtstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel 
en zonder meer bovengeschikte. Wij beschermen de grondrechten van 
onszelf en anderen.

Lees meer over de 5 richtingwijzers op:
d66.nl/richtingwijzers

om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen 
zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij 
vinden het vanzelfsprekend om welvaart met 
elkaar te delen. Wij willen dat zoveel mogelijk 
mensen meedoen in het maatschappelijk en 
economisch proces, want daar worden we 
allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf 
niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.
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Colofon

Het verkiezingsprogramma 2018-2022 is geschreven door de 
programmacommisie van D66 Woerden. 

De commissie heeft de inbreng van de leden en diverse Woerdense 
organisaties verwerkt. Het programma is geamendeerd en vastgesteld 
tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 november 2018.
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