
Beste aanwezigen,  

Het coalitieakkoord dat vanavond aan u gepresenteerd wordt, sluit heel goed 

aan op het verkiezingsprogramma van D66 en dus ook waar wij voor staan. 

Uiteraard zijn ook wij trots op het resultaat, dat met de nodige inspanningen 

tot stand is gekomen. We danken onze coalitiepartners voor de prettige 

gesprekken en vooral voor de open en humorvolle houding  waarmee we tot 

dit akkoord zijn gekomen. De afgelopen maanden waren intensief en niet 

vanzelfsprekend. 

Na het verkiezingsresultaat van 21 maart hebben wij ons snel herpakt en 

realiseerden we ons dat we met drie zetels nog steeds een serieuze 

gesprekspartner zijn die bestuurdersverantwoordelijkheid wil blijven dragen. 

Zo zijn wij destijds de gesprekken met informateur Martijn Vroom ingegaan.  

We hebben voldoende gelegenheid gekregen om onze verwachtingen voor een 

mogelijke coalitie en de rol die wij voor onszelf daarin zien aan te geven. 

Constructief, verbindend en creatief. Toen de keuze op ons viel, waren we blij 

met het in ons gestelde vertrouwen. En naar nu blijkt was dat terecht. 

 D66 ziet haar motto duidelijk en herkenbaar terug in dit akkoord: positief, 

kansrijk, duurzaam. 

 

 

 

 

 

 

 



Positief 

 

Deze coalitie kijkt positief naar de samenleving. We hebben vertrouwen in onze 

inwoners en ondernemers en we willen graag een uitnodigende gemeente voor 

hen zijn met een stabiel en daadkrachtig bestuur. 

We willen beter aansluiten bij de leefwereld van onze inwoners en 

ondernemers, door het werken in de wijken en dorpen vanzelfsprekend te 

maken; dichtbij en in contact met onze inwoners. En we blijven hen betrekken 

bij het besturen en het nog mooier maken van onze gemeente. Inwoners staan 

centraal; daarbij zoeken we naar de goede balans tussen wat de samenleving 

zelf kán en waarin de overheid moet uitnodigen of zelf participeren. 

Initiatieven uit die samenleving omarmen we, zoals bijvoorbeeld de 

Techcampus. Een prachtig plan van het Woerdens Techniek  Talent waar 

techniekonderwijs door het bedrijfsleven gefaciliteerd zal worden zodat nieuw 

technisch talent zich kan ontwikkelen, om vervolgens op onze lokale 

arbeidsmarkt direct aan de slag te gaan.     

 

En naast positief ook kansrijk 

 

Dit coalitie akkoord laat zien dat we vele kansen voor Woerden zien én 

aangrijpen. Voor praktische problemen hebben we gezocht naar pragmatische 

oplossingen. Bijvoorbeeld door na 30 jaar discussiëren met een andere 

invalshoek naar de verkeersproblematiek in Woerden West te kijken. En 

mogelijkheden te onderzoeken waar eerder niet aan gedacht werd. Alle vier de 

coalitie partijen zijn daarvoor uit hun comfortzone gestapt. Onze stokpaardjes 

gingen op stal en nieuwe wegen worden bewandeld. 



Ook kansrijk als het gaat om een crematorium in Woerden. Door het een vrij 

onderwerp te laten zijn, krijgen ondernemers de kans om de ontwikkeling en 

vestiging van een crematorium in onze gemeente te realiseren.  

 

Positief, kansrijk én duurzaam 

 

We houden onverminderd vast aan de ambitie ‘Woerden klimaatneutraal in 

2030’. Ook in deze periode wordt er fors geïnvesteerd om deze doelstelling te 

behalen; structureel liefst vier keer meer dan in voorgaande jaren. We zetten 

duurzaamheidsambassadeurs in, die zich zowel op de samenleving als op de 

ambtelijke organisatie gaan richten. Op zoek naar initiatieven om aan te jagen 

en bij succes onder de aandacht te brengen bij iedereen. En ook op zoek naar 

belemmerende regels die we schrappen of aanpassen. 

 

En het kan nog duurzamer! Door te investeren in een duurzame organisatie van 

onze gemeente. Achterstanden op het gebied van automatisering, 

informatisering, archivering en organisatieontwikkeling worden nu ingelopen. 

Om klaar te zijn voor de toekomst.  

 

En met het oog op de toekomst, maken we ook structureel geld vrij voor onze 

nieuwe generaties. Zodat de maatschappelijke stages door blijven gaan en 

projecten om achterstanden in het onderwijs tegen te gaan. Zodat iedereen nu 

én in de toekomst meedoet.   

 

Dank u wel. 


