
Pagina !  van !1 27

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 LijstvanderDoes 

zorgzaam, groen en betrouwbaar
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Beste inwoner van de Gemeente Woerden, 

Op 21 maart 2018 zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan kiezen voor een nieuwe gemeenteraad die zo dicht 
mogelijk bij uw eigen politieke overtuiging komt. Om u daarbij te helpen hebben politieke partijen een verkiezingsprogramma 
vastgesteld. Het programma van LijstvanderDoes geeft u inzicht in de plannen en wensen van de partij en is tevens de basis voor 
de komende periode 2018-2022. 

Het verkiezingsprogramma gaat vooral over de mensen die wonen in de wijken en kernen van Woerden, Kamerik, Zegveld en 
Harmelen en dat niet alleen, maar ook over werken en recreëren. Ons programma is naast realistisch en solide ook nog 
betaalbaar. LijstvanderDoes houdt niet van vage zaken en loze beloften. 

De lokale partij LijstvanderDoes, ontstaan in 2012, zit vandaag met 3 raadsleden in de gemeenteraad. Deze raadsleden zetten zich 
al jaren met toewijding in voor het belang van alle inwoners van de gemeente Woerden. Maar LijstvanderDoes heeft meer dan 3 
enthousiaste, ervaren, betrokken kandidaten, die voor LijstvanderDoes gaan deelnemen aan de verkiezingen en daarbij niet 
worden gehinderd door marsorders uit Den Haag of door eigenbelang van haar leden. 

De partij LijstvanderDoes is niet rechts of links, kijkt niet naar geslacht, huidkleur of geloof en komt op voor elke inwoner. 
LijstvanderDoes is een partij die aan het werk gaat voor u als inwoner van de gemeente, die met u in gesprek blijft en u als inwoner 
zal betrekken bij de politiek. Wij, fractieleden van LijstvanderDoes gaan liever de straat op om met u in gesprek te gaan en dat 
vinden wij veel belangrijker dan vergaderen in het stadhuis. Om u nog beter te kunnen vertegenwoordigen vindt LijstvanderDoes 
dat er een wethouder uit onze eigen gemeente in het college moet komen. Een goede kandidaat staat al klaar.  

Wij gaan voortvarend en standvastig aan de slag, want uw zorgen zijn onze zorgen! 
 
 
 
Jaap van der Does 
Lijsttrekker LijstvanderDoes 



  
Hoogtepunten Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 

LijstvanderDoes

 

 

Van zessen klaar met hoog in het vaandel: 
 

1 - Een veilige samenleving waaraan iedereen meedoet 

2 - Respect voor het milieu en al wat groeit en bloeit 

3 - Een goede gezondheidszorg voor jong en oud 

4 - Een overheid die het huishoudboekje op orde heeft 

5 - Randwegen voor betere bereikbaarheid van Woerden 

6 - Sport en spel voor iedereen. 
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 1.  ZORG: 

LijstvanderDoes vindt dat: 

• de Huisartsenpost (HAP) en de Spoed Eisende Hulp (SEH) een basisvoorziening is en dus moet blijven. Dat het verkrijgen van 
medicijnen en medische hulp in Woerden mogelijk moet zijn en blijven en dat 24 uur per dag en in het weekend. 

• de verpleeghuiszorg als een laatste opvang mogelijkheid voor ouderen die wat extra aandacht nodig hebben en zoals die wordt 
gegeven in het Weddesteyn voor Woerden en omgeving niet verloren mag gaan.  

• ook na 2018 het St. Antonius Ziekenhuis Woerden (voorheen Zuwe Hofpoort Ziekenhuis) een zo breed mogelijke zorg en 
dienstverlening moet blijven bieden. Zoals het er nu uitziet lijkt dit mogelijk te zijn doordat de operatiekamers, in tegenstelling tot 
eerdere besluiten toch open blijven tot 2020.  

• het sluiten van het voormalige Zuwe Hofpoort Ziekenhuis een enorme kapitaalvernietiging is die zeker niet in het belang was en is 
van de inwoners van Woerden met zijn aanliggende kernen en wijken. Ook de bewoners van de direct omliggende dorpen zijn 
mede slachtoffer van het sluiten van het ziekenhuis.  

• er alert moet worden gereageerd zodra blijkt dat de aanrijtijd Woerden Antonius Ziekenhuis niet binnen de daarvoor gestelde 
tijdspanne blijft temeer daar door de sluiting van de huisartsenpost en spoedeisende hulp in Woerden geen enkele mogelijkheid is 
direct en adequaat geholpen te worden 

• de inwoners van Woerden terecht verontwaardigt en ongerust zijn over de beslissing de zeer goed functionerende en vertrouwde 
kraamafdeling te verplaatsen naar het Antonius Ziekenhuis met een aanrijtijd van meer dan een half uur. Met het sluiten van de 
kraamafdeling werd totaal geen rekening gehouden met de gevoelens van de inwoners. Bij complicaties bij een bevalling of bij 
een keizersnede is het erop tijd bijzijn van groot gewicht.  
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• er naast thuiszorg ook moet worden voorzien in particuliere huishoudelijke hulp. 
Kwaliteitstoetsing hiervan is belangrijk, het terugdringen van overbodige administratieve 
werkzaamheden is nodig en moet misschien zelfs worden geschrapt.  

• pijnlijk is dat in een plaats als Woerden geen directe medische raadgevende hulp te 
krijgen is bij wie en wat voor instantie dan ook, zelfs niet bij je huisarts. Het krijgen van 
medicijnen is ook al niet gemakkelijk in het weekend, terwijl de dierenarts altijd te 
raadplegen is, ook in het weekend.  

• verantwoordelijkheid en 
sociale rechtvaardigheid zijn de 
pijlers in de samenleving en in ons beleid. Een samenleving waarin 
kwetsbare burgers zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en actief 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. 

• er rekening moet worden gehouden met inkomen en draagkracht bij 
het stapelen van de kosten uit de eigen bijdrage, waarbij niet voorbij mag 
worden gegaan aan betaalbaar passend vervoer voor ouderen.  

• er één loket moet komen waar inwoners terecht kunnen voor alle 
vragen en antwoorden. Momenteel zijn dat er twee, namelijk Woerden 
Wijzer en Ferm Werk. Een loket voorkomt het onnodig doorverwijzen. 

• communicatie met de burger niet volledig afhankelijk moet zijn door 
het gebruik van internet. Het taalgebruik moet voor iedereen in een te 
begrijpen eenvoudig Nederlands zijn.  

• Jeugdhulp beslist geen ondergeschoven kind mag worden en dat 
KOPP-kinderen (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen ) 
blijvend moeten worden ondersteund en niet in de steek worden gelaten.  
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2.  VEILIGHEID: 

LijstvanderDoes vindt dat: 

Verkeer 

• een goede bereikbaarheid en doorstroming van verkeer door de aanleg van randwegen is economisch gezien belangrijk voor een 
gezond leefklimaat en voor het functioneren van bedrijven. Tegelijkertijd bevorder je de gezondheid van de inwoners en het 
leefklimaat voor de bewoners van diverse wijken door het aanleggen van deze randwegen. 

• voor de doorstroming de Westelijke randweg vroeg of laat onmisbaar zal worden en daarbij zou het beschikbare tracé ten westen 
van Woerden en ter hoogte van de rioolzuivering (Barwoutswaarder) kunnen worden gebruikt. Aan de Oostzijde denkt 
LijstvanderDoes aan het doortrekken van de Ir. Enschedeweg naar Rijksweg A12 en verder via een parallelweg naar de afslag bij 
de Europalaan.  

• deze randwegen aangelegd moeten worden met een goede balans tussen natuur en de ruimtelijke ontwikkeling (natuur-inclusief). 
Ecologisch beheerde, bloeiende insectvriendelijke bermen die met elkaar verbonden de Honey Highway vormen en een positieve 
bijdrage leveren aan de flora en fauna in een grazige omgeving 

• de positie van fietser en voetganger verbeterd moet worden. 30 Km gebieden dragen hieraan bij, maar ook veel andere 
aanvullende veranderingen zoals: het opheffen van de voorrang op de binnenring in het centrum van Woerden. Dit geeft de fietser 
die de binnenstad in wil een betere en veiligere positie. 

• bij de herinrichting van wegen moet er rekening worden gehouden met snelfietsroutes. Deze routes moeten aan een paar 
voorwaarden voldoen nl: geen tot weinig obstakels, vlak asfalt, weinig last van ander verkeer door de fietser zoveel mogelijk 
voorrang te geven. Doordat deze fietsroutes stedelijke regio’s met elkaar verbinden wordt er gezorgd voor een betere 
bereikbaarheid van woon-werklocaties. Deze snelle bereikbaarheid kan voor forensen een belangrijke stimulans zijn om de fiets te 
kiezen in plaats van de auto. Wat zowel files terugdringt als ook de uitstoot van fijnstof. 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Scholen 

• om het fietsverkeer naar de binnenstad van Woerden nog meer te bevorderen, moeten er meer bewaakte fietsenstallingen, rekken 
en oplaadpunten komen voor de elektrische fietsen. 

• de verkeersveiligheid om en nabij scholen moet worden verbeterd. Bij scholen die liggen aan wegen met veel doorgaand verkeer 
zijn verkeers-remmende maatregelen nodig.  

Openbare Veiligheid 

• je veilig voelen en veilig zijn een groot goed is. Helaas is dit door een terugtrekkende nationale politie de laatste jaren niet meer 
vanzelfsprekend. De betekenis van de politie voor de samenleving zal aanmerkelijk moeten verbeteren evenals de veiligheid en 
het veiligheidsgevoel van de burger. 
 

• het jammer is dat de bereikbaarheid, bekendheid, aanwezigheid en doeltreffendheid is afgenomen. De wijkagent moet prominent 
aanwezig zijn in de wijken, waarbij de bereikbaarheid kan worden vergroot door in de wijk wekelijks een aantal uren een inloop-
uur te houden in een openbare ruimte in de wijk. Een wijkagent, als vertrouwenspersoon, het begrip ‘kennen en gekend worden’ 
goed inhoud hoort te geven. Hij/zij moet zich in de nerven van de samenleving ophouden waar hij/zij bewoners goed kan 
informeren. 

• bij het niet altijd kunnen of willen invullen van deze belangrijke functie zullen BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) een 
deel van deze taak moeten overnemen. Deze ambtenaren moeten nauwer samenwerken met de politie zodat informatie uit de 
wijk/samenleving wordt opgepakt en gewaarborgd is  

• vrijwilligersorganisaties die overheidstaken hebben overgenomen en hiervoor nieuwe initiatieven nemen ontwikkelen of 
ontplooien, behoren financieel ondersteund te worden. 

• de proef met gratis parkeren in de binnenstad zowel boven- als ondergronds gedurende de avonden en de zondag permanent 
dient te worden. 
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3.  MENS EN SAMENLEVING: 
LijstvanderDoes vindt dat: 

Werk en Inkomen 

• armoede zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Als het kan door de eigen kracht van betrokkenen zelf te benutten en door zo 
weinig mogelijk te sturen door subsidie(s). 

• de gemeente Woerden met armoedebeleid de instroom in de bijstand moet voorkomen door op tijd met deze doelgroep aan de 
slag te gaan met een proactief beleid.  

• maximaal ingezet moet worden op werkhervatting voor de mensen die nu aangewezen zijn op bijstand. Als commerciële partijen 
worden ingezet moet dat gebeuren op basis van “no cure no pay” maar op zijn minst met een concreet resultaat als doelstelling. 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• voor een genoten uitkering een tegenprestatie mag worden gevraagd in de vorm van vrijwilligerswerk. Als voorheen voor dit werk 
werd betaald dan moet je op die basis worden aangenomen. Voorkomen en gecontroleerd moet worden dat bedrijven niet handig 
misbruik maken van deze regeling. Daarnaast moet het armoedebeleid gericht zijn op het opheffen van de voedselbank in 
Woerden. 

• een beperkte groep statushouders toegelaten kan worden als er voldoende draagvlak is van de inwoners en voldoende 
draagkracht vanuit de Gemeente. Daarbij het belangrijk is dat de inwoners van Woerden door deze instroom niet worden 
benadeeld en zich achtergesteld voelen, met als voorbeeld huisvesting zonder wachttijd 

• Integratie een belangrijk onderwerp is. LijstvanderDoes is van mening dat dit kan worden bereikt door de huisvesting zo verspreid 
mogelijk toe te wijzen om zo een eenzijdige opbouw en isolement te vermijden in wijken en kernen. 

• er een Jongerenraad moet komen voor en door jongeren vanaf bijvoorbeeld 13 jaar. De Jongerenraad adviseert de 
Gemeenteraad over zaken die te maken hebben met jongeren. Door jongeren erbij te betrekken en door de jongeren een zekere 
mate van invloed te geven op jeugdzaken en beleid bij het inrichten van speel-en hangplekken en andere vormen van 
vrijetijdsbesteding kan dit overlast door hangjongeren. verminderen of voorkomen. 

• er natuurspeeltuinen aangelegd moeten worden waarin kinderen kunnen spelen en tegelijkertijd iets leren over de natuur. 

• samenwerking tussen Gemeente en scholen ervoor kan zorgen dat vroegtijdige uitval van scholieren wordt tegengegaan om zo te 
voorkomen dat deze groep jonge mensen de aansluiting op de arbeidsmarkt mist. 

• dat het overbrengen van kennis over de natuur aan kinderen belangrijk is, zodat zij al jong met de natuur vertrouwd raken. De 
NME (Natuur & Milieu Educatie), IVN ( Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid), KNNV(Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging) en andere natuurverenigingen spelen hierin een belangrijke rol en kunnen op de steun van 
LijstvanderDoes rekenen.  

Seniorenbeleid 

• Er aandacht en medewerking moet zijn voor alternatieve woonvormen voor ouderen zoals “Het Ouden Huis”.  
Actief kunnen zijn en blijven in de samenleving van zeer grote waarde is. Hiervoor moeten eerstelijnsvoorzieningen zoveel 
mogelijk in wijken en kernen behouden blijven of bevorderd te worden als deze er nog niet zijn. 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• initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten gestimuleerd moeten worden. In elke wijk of kern moeten er laagdrempelige 
ontmoetingsplekken zijn waar men om eenzaamheid te voorkomen op een ontspannen wijze plezier kan maken (bijvoorbeeld in 
bibliotheken).  
 

• het instellen van een Seniorenraad die de Gemeenteraad adviseert een goed idee is. 

Kernen en wijken 

• wijk-, en dorpsplatforms in hun kracht gezet moeten worden. Geef ze een grotere rol.  Geef ze meer verantwoordelijkheid en 
speelruimte. Ze hebben immers een goede signalerende rol op het gebied van hulpvragen, vereenzaming en alles wat er speelt in 
de wijk of het dorp.  

• periodiek overleg van het gemeentebestuur met plaatselijke geloofsgemeenschappen en wijkverenigingen een positieve bijdrage 
kan leveren aan het signaleren van problemen. 

• het eigen karakter van de kernen zoveel mogelijk in stand gehouden moet worden. 

Huisvesting 

• de door de Provincie huidig vastgestelde rode contouren ( bebouwings-lijnen ) rondom de kernen leidend zijn in het bescherming 
bieden aan de groene buitengebieden Binnen deze contouren zijn er volop 
bouwmogelijkheden voor bij voorkeur compacte bebouwing. 

• initiatieven die leiden tot het bouwen van starterswoningen toegejuicht moeten 
worden. Deze woningen geven minder draagkrachtigen toegang tot een 
koopwoning en het bevordert de doorstroming.  

• de eenzijdige samenstelling van diverse wijken doorbroken moet worden. Dit 
is slecht voor de integratie van nieuwkomers. Sociaaleconomische onbalans 
leidt tot verpaupering van een wijk. 

• er voldoende huurwoningen moeten zijn voor zowel de eigen inwoners als 
voor nieuwkomers 
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• bij nieuwbouw de standaard voor sociale woningbouw 25% moet zijn. 

Kunst en cultuur 

• muziekgezelschappen zoals fanfarekorpsen en harmonieën die onze samenleving kleuren op subsidie toekenning moeten kunnen 
rekenen. De aanschaf van uniformen en instrumenten vormt een grote kostenpost en dat kan niet alleen vanuit de contributie 
worden bekostigd. Een structurele ondersteuning moet blijven. 

• bij het ontwerpen en plaatsen van nieuwe kunstwerken de inwoners meer betrokken moeten worden. Kunst is van ons allemaal.  

• bibliotheken ( ook in de kernen) is een basisvoorziening en een plek voor iedereen waar je kennis  
op kunt doen over kunst en cultuur. Ook het maatschappelijk nut voor educatie van jong en oud 
op deze ontmoetingsplek staat vast, zeker in deze tijd waar door internet de 
jeugd niet meer aan leren lezen toekomt. Onontbeerlijk is de begeleiding van alle 
vrijwilligers in deze sector, zij moeten worden gekoesterd en in het hart 
gedragen.    

 
• nieuwe initiatieven voor culturele activiteiten in eerste instantie dienen te komen 

van de inwoners zelf. De zo nodig ondersteunende rol van de gemeente kan 
alleen op basis van gemaakte afspraken die prestatiegericht zijn.  

Verkeer 

• een goede ontsluiting aan de West-, en Oostzijde van Woerden dringend 
noodzakelijk is. Woerden-West zit al 30 jaar te wachten op een goede randweg, 
maar ook aan de Oostkant begint het dicht te slibben. Te veel verkeer dat niets te 
zoeken heeft in de wijken gaat hier doorheen. 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LijstvanderDoes constateert dat Woerden een groot cultuuraanbod heeft en 
daar zijn we trots op. Het schept ook de verplichting om daar zuinig op te 
zijn.  
 
LijstvanderDoes blijft zich inzetten om het cultuuraanbod op peil te houden 
en eventueel uit te breiden. 



• beide randwegen belangrijk zijn voor de doorstroming, maar dat het welzijn en de veiligheid van de bewoners bovenal telt. 
Bewoners hebben recht op een veilige en gezonde leefomgeving. Roet en fijnstof benadelen de gezondheid in ernstige mate. 

• de geluidsoverlast te groot is en dat de uitstoot van fijnstof en roet zeer ongezond is voor de bewoners die dicht langs rijksweg 
A12 wonen. LijstvanderDoes gaat zich bij Rijkswaterstaat sterk maken voor een geluidswal aan de noordzijde van Rijksweg A12, 
lopend vanaf de Oostelijke Randweg in Harmelen tot voorbij de wijk Molenvliet in Woerden. Geluidswal en de opbouw daarvan 
dienen zodanig opgesteld te worden dat de wal geen belemmering vormt voor bijvoorbeeld agrariërs.  

• de geluidswal mag geen opmaat worden en aanleiding geven tot verdere bebouwing.  

Recreatie 

• er voldoende ruimte en mogelijkheden moeten zijn om te recreëren. Natuur en omwonenden mogen hier niet onder lijden. 

• de recreatieplas in Snel en Polanen een voorziening moet worden die tegemoetkomt aan de wensen voor recreatie met respect 
voor de natuur. Bij de inrichting moeten exploitanten eerlijke en gelijke kansen hebben om hun plannen te kunnen uitvoeren en     
evenementen evenredig moeten worden verdeeld over de beschikbare locaties. 
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4.  NATUUR EN MILIEU 
LijstvanderDoes vindt dat: 

Groene Hart, polders en natuurbeleving 

• het Groene Hart een unieke plek in ons land is en dat moet gekoesterd worden. Verdere aantasting hiervan door bebouwing of 
anderszins moet zoveel mogelijk worden voorkomen. De hier wonende en werkende agrariërs onderhouden dit Groene Hart 
voortreffelijk en hun grazende koeien en schapen kenmerken het landschap.  

• de omstreden polders Wulverhorst, Bijleveld en Haanwijk groen moeten blijven.  

• het niet goed gaat met onze weidevogels. Het Groene Hart is een belangrijke broedplaats voor onze nationale vogel: de Grutto. 
Maar ook bijen, vlinders en andere weidevogels zijn afhankelijk van ons boerenland. Het buitengebied is nu in een aantal 
opzichten een ecologische woestijn geworden.  

• een natuurvriendelijke landbouw met kruidenrijke graslanden daarom noodzakelijk is en biologische landbouw een stap in de 
goede richting is en kan rekenen op de steun van LijstvanderDoes. 

• het Brediuspark een oase is aan de stadsrand van Woerden en een unieke plek is voor natuurbeleving en kleinschalige recreatie. 
LijstvanderDoes volgt met belangstelling de diverse particuliere plannen tot een opwaardering van het park.  

Riooloverstorten 

• wij ons ernstig zorgen moeten maken over de grote hoeveelheid riool overstort plaatsen. In onze gemeente wordt bij hevige 
regenbuien op ongeveer 70 plaatsen sterk verontreinigd water via riooloverstorten op het oppervlaktewater geloosd. Hierdoor 
ontstaan risico’s voor de volksgezondheid en aantasting van natuurwaarden. De riooloverstorten vormen een ernstig probleem en 
zijn bijzonder slecht voor het milieu en dat past niet bij een gemeente die duurzaam en klimaatneutraal wil zijn. LijstvanderDoes 
pleit voor het ontwikkelen van een meerjarenplan om tot een oplossing van dit probleem te komen. 
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   Bomenbeleidsplan 

• bomen de longen zijn van de aarde. In een bebouwde en versteende omgeving scheppen bomen geborgenheid en maken de stad 
een plaats waar mensen graag zijn en elkaar willen ontmoeten. Maar bomen komen door allerlei oorzaken in de verdrukking. De 
laatste jaren is in Woerden de motorzaag vaker gehanteerd dan de schop. Er zijn 1000 bomen gekapt die niet herplaatst zijn. 
Echter 1 op 1 vervangen van oude bomen tegen nieuwe bomen was wel de afspraak. 

•  het bomenbeleid in onze gemeente onvoldoende duidelijk is. Er is behoefte aan een helder en goed uitlegbaar bomenbeleidsplan. 
Op zeer korte termijn is een beleidsplan met daarin een visie op bomen hard nodig, zodat inwoners weten waar bomen gerooid en 
geplant zullen worden. Ook plekken die inwoners voorstellen voor het planten van bomen zullen serieus bekeken moeten worden. 

Boomfeestdag 

• bomen belangrijk zijn voor ons milieu, de fauna en bovenal voor insecten en de biodiversiteit. 

• natuureducatie aan schoolkinderen erg belangrijk is. Op aandringen van LijstvanderDoes wordt er vanaf 2018, in het kader van de 
Nationale Boomfeestdag in Woerden weer een Boomfeestdag voor schoolkinderen gehouden. Het is een kans om aan 
schoolkinderen te vertellen hoe waardevol bomen zijn voor onze leefomgeving door ze die zelf te laten planten. 
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LijstvanderDoes maakt zich sterk voor: 

Stadsecoloog 

• de inzet van een stadsecoloog die noodzakelijk is om het Groene Hart en de leefbaarheid van mens en dier daarin te kunnen 
waarborgen. Een stadsecoloog zorgt ervoor dat natuurwaarden direct in een bouwontwerp worden meegenomen. Dit betekent dat 
er al bij het ontwerpen, het bouwen en het gebruik rekening wordt gehouden met duurzaamheidsaspecten waaronder die van flora 
en fauna. Bij nieuwbouw zijn hiervoor vaak subsidies beschikbaar die dienen als prikkel voor wat natuur inclusief bouwen worden 
genoemd.  

• het verweven van de natuur met gebouwen, openbare ruimten en de stad als een geheel systeem want pas dan kunnen meer 
plant- en diersoorten profiteren van de ruimte die een stad biedt. Op deze manier ontstaat er een aantrekkelijk leefklimaat voor 
plant, mens en dier. De stadsecoloog is nodig om de in de stad aanwezige natuur te inventariseren, te monitoren en te beheren en 
is bovendien verantwoordelijk voor verbetering en uitbreiding hiervan  

Operatie Steenbreek 

• Dat Woerden zich zou moeten aansluiten bij de Operatie Steenbreek. Dit is een platform dat burgers enthousiast probeert te 
maken om meer groen in hun tuin te planten zodat er watervriendelijke tuinen ontstaan om zo de strijd tegen wateroverlast en 
zomerhitte te overwinnen. “ Steenbreek” biedt gemeenten een ondersteuningspakket aan voor een schappelijk bedrag. Al 50 
gemeenten hebben zich bij het platform aangesloten. 

Bloemrijke bermen 

• bloemrijke bermen die in de agrarische landschappen en in de stedelijke omgeving van groot belang zijn voor de flora en fauna. 
De berm is de snelweg voor insecten. Bermen verbinden de groengebieden met elkaar en zijn bovendien een vluchtplaats voor 
veel dieren. 

• ecologisch bermbeheer hierdoor verschraalt de grond en krijgen bloemen en kruiden een kans. Dat trekt bijen, hommels en 
vlinders aan.  

• het nietsontziend verwijderen van struik en plant in bermen moet stoppen. Door de bermen in te zaaien met gras wordt de berm 
een groene woestijn in plaats van een geurig en kleurig lint door de stad. 
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LijstvanderDoes vindt dat: 

Woerden de Bijenhoofdstad van het Groene Hart moet worden.     

• het hard nodig is met de stadsecoloog uit naam van bijen en andere insecten een aantal acties in gang te zetten zoals: 
 

• het groenbeleid ontwikkelen met specifieke bloemen en struiken voor bijen. 

• zorgen voor een voldoend gevarieerd aanbod van nectar en stuifmeel. 

• zorgen voor voldoende bloeiende planten van het vroege voorjaar tot in de herfst. 

• zorgen voor een bijenvriendelijk maaibeleid om de bloemen in de berm te ontzien. 

• zorgen voor bloemrijke linten door stad en land als verbinding tussen parken onderling. 

• het planten van boomsoorten die uitermate geschikt zijn voor bestuivende insecten. 

• het stimuleren van groene daken als mini natuurgebiedjes in de stad. 

• het absoluut verbieden van insecticiden en gif. 

• overleg plegen met gemeente en inwoners om zo min mogelijk tegels in de tuin te gebruiken. 
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Bijen vervullen een sleutelrol in de natuur. Zij zijn belangrijk en onmisbaar 
voor het bestuiven van wilde planten en tuinbouwgewassen.  

De honingbij is een belangrijk bio-indicator. 



• het niet winterklaar maken van de tuin om overwinterende insecten te sparen. 

• het streven naar de erkenning dat Woerden een Bijen vriendelijke gemeente bij uitstek is. 

• braakliggende terreinen die nog niet bebouwd worden, in overleg met de stadsecoloog, ingezaaid 
worden met een bloemenmengsel voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten. 

• ecologisch natuurbeheer opgenomen dient te worden in het gemeentelijke groenstructuurplan.  

LijstvanderDoes maakt zich sterk voor: 

Een Ecologisch Maaibeleid om de volgende redenen: 

• Maaibeleid is maatwerk, overlast van probleemkruiden per geval bekijken. 

• Gefaseerd maaien stimuleert de biodiversiteit, maar ook delen niet maaien zoals oeverbegroeiingen. 

• Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk om een halve meter vanaf de verharding gefaseerd te maaien. 

• Het is beter om, indien de verkeersveiligheid dit toelaat, 1 maal per jaar na de bloei te maaien in plaats van 3 maal per jaar. 
Hierdoor worden de zaden over het land verspreid.  

• Klepelen moet verboden worden. Dit is een goedkope, maar, een voor vegetatie en biodiversiteit zeer destructieve maaimethode. 
Door het kapot slaan van de vegetatie blijft er voor insecten niets meer over. 

• Na het maaien is het belangrijk om het maaisel niet direct op te ruimen, maar dit pas na ongeveer een week te doen. Door het 
maaisel niet direct af te voeren blijft de grond arm en daardoor groeien er veel meer kruiden en bloemen. 
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Gas/olieboring 

LijstvanderDoes is fel tegen het boren van gas, olie of warmteboringen. Het past niet in een tijdperk waarin fossiele brandstof 
steeds schaarser wordt en het gebruik hiervan nadelig is voor het milieu. 
  
LijstvanderDoes is van mening dat: 

• het toepassen van schone energie de toekomst heeft alsmede een duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen.  

• Woerden met haar streven duurzaam te zijn in 2030 is het gebruik van zonnecollectoren, van kleinschalig gebruik van windenergie 
en koude- en warmteopslag het enige goede alternatief. 
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5.  FINANCIËN EN ECONOMIE 

LijstvanderDoes vindt dat: 

Herinrichting bestaande kantoor- en bedrijfsterreinen 

• met inwoners en met bedrijven wordt nagegaan op welke wijze de op dit moment bestaande vraag naar ongeveer 6 ha 
bedrijfsterrein wordt ingevuld. Al jaren strijdt LijstvanderDoes om leegstaande kantoorpanden om te vormen tot wooneenheden. 
Gelukkig heeft de gemeenteraad besloten om een deel van Middelland om te vormen tot een woongebied. 

• Als de vraag naar bedrijfsgrond/industrieterrein toeneemt en het omvormen van leegstaande panden naar bedrijfsgrond uitgeput 
raakt, dan moet zo spoedig mogelijk de vraag naar bedrijfsgrond in beeld worden gebracht. Nieuw bedrijfsgrond in het gebied 
tussen Woerden en Nieuwerbrug kan beschikbaar komen. De minst kwetsbare locatie in onze gemeente is het bedrijfsterrein 
aansluitend aan Barwoutswaarder. Een goede ontsluiting via een randweg is dan een must.  

• bestaand bedrijfsgoed en bedrijventerreinen gemoderniseerd moeten worden om de ontwikkeling van het bedrijfsleven op te 
vangen. Bovendien moet zorgvuldig ruimtegebruik worden gestimuleerd om te kunnen voldoen aan de eisen van het 
klimaatakkoord.  
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De centrale ligging in het Groene Hart maakt van Woerden een“Place to be”voor recreanten.  
 
Dit biedt kansen voor het landelijke gebied en voor de binnenstad van Woerden.  
 
Aansluitend bij het karakter van Woerden liggen hier kansen voor profilering op het gebied van groen, 
water, rust, ruimte, kaas- en streekproducten, historie en aandacht. 



Ondernemers: 

Onze Gemeente kent een divers bedrijfsleven. Het is voor het behoud en ontwikkeling van Woerdense bedrijven van belang dat de basis 
op orde is (bereikbaarheid, voorzieningen, uitstraling) en dat actief wordt geparticipeerd op actuele uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid en circulaire economie.  

LijstvanderDoes vindt dat: 

• dwarsverbanden tussen bedrijven verkend moeten worden. Lokale opwekking van duurzame energie kan door het opzetten van 
energiecorporaties. Voor de ontwikkeling van het buitengebied op economisch gebied is een snel internet een must. 

• het bestemmingsplan Binnenstad aangepast dient te worden zodat etages ook gebruikt kunnen worden voor horecabestemming. 

• intensieve maakindustrie de voorkeur heeft boven bedrijven die veel ruimte innemen, weinig werk verschaffen en daarbij weinig 
productie leveren  

• bij het aanbestedingsbeleid gestreefd moet worden naar maximale inzet van Woerdense bedrijven en streekbedrijven en dat er 
steeds moet worden gezocht naar duurzame oplossingen. Zo zal niet alleen de Europese regelgeving nageleefd moeten worden, 
maar er moet ook rekening worden gehouden met de afstand die een leverancier naar Woerden moet afleggen. 

• dat voor de eventuele komst van een crematorium de volledige kosten hiervan voor rekening van de ondernemer is. De locatie 
dient met respect voor de natuur en omgeving en met draagvlak van omwonenden te worden gekozen. 
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Over de volgende onderwerpen hebben wij de volgende mening: 

Regelgeving 
  

• Ondanks veel signalen vanuit de samenleving van te veel regeldruk wordt dit niet merkbaar minder.  
Bij het opstellen van regelgeving gekeken moet worden naar nut en noodzaak. De regels dienen duidelijk, doeltreffend en 
meetbaar te zijn en zullen gecontroleerd en gehandhaafd moeten worden. De communicatie naar inwoners dient tijdig en vooral 
transparant te zijn. 

Rem op Onroerendezaakbelasting (OZB) 

• Iedereen weet dat je niet meer kunt uitgeven dan je hebt. De Gemeente moet zich hier ook aan houden.  
De Onroerendezaakbelasting mag niet worden ingezet om de begroting sluitend te maken. De Onroerendezaakbelasting mag 
alleen dan worden verhoogd wanneer de extra gelden worden besteed aan verbetering van de positie of het welzijn van alle 
inwoners. Dat kan bereikt worden door een slankere en goedkoper werkende gemeentelijke organisatie voor ogen te houden en 
door minder gebruik te maken van externe onderzoeksbureaus en door klip en klaar duidelijk te maken wat je van het onderzoek 
verwacht. 

Behoud van speciale objecten 

• Het beleid om vastgoed te verkopen staat LijstvanderDoes achter maar dat wil niet zeggen dat 
alle vastgoed zonder meer mag worden afgestoten; zeker niet wanneer deze wellicht in de toekomst nodig is. 

• Objecten die een historisch verleden of een specifieke bestemming hebben mogen zeker niet afgestoten worden, met als 
voorbeeld de Brediusschuur en de Scoutingboerderij. 

Afschaffen toeristen- en vaarbelasting 

• Woerden is een gastvrije gemeente en moet dat blijven en daar hoort zeker geen toeristen- en/of vaarbelasting bij. 

Afschaffen hondenbelasting 

• Hondenbelasting niet meer van deze tijd is en daarom afgeschaft moet worden.  
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5.  SPORT EN SPEL

LijstvanderDoes heeft als motto: zoals de ouden sporten, sporten de jongen.  

Onze kieslijst vertegenwoordigt een aantal mensen met een grote sportieve ervaring in het beoefenen van een sport dan wel in het 
besturen van een sportvereniging. Met kennis van zaken en affiniteit met veel uiteenlopende sporten van balsporten tot bordspelen, van 
buitenspelen tot binnenspelen, kortom voor sport moet je bij LijstvanderDoes zijn. 

LijstvanderDoes vindt dat: 

Sport en spel voor jong en oud, groot of klein, met of zonder beperking 

• sport niet meer weg te denken is uit onze samenleving en meer en meer blijkt dat bewegen voor jong en oud bijdraagt aan een 
gezondere samenleving. Bewegen bijdraagt aan gezondheidsbevordering en teambuilding. Steeds meer onderzoeken wijzen uit 
dat veel welvaartsziekten geheel of gedeeltelijk te maken hebben met te weinig bewegen. 

• sport er moet zijn voor alle inwoners van Woerden. Niet alléén voor diegene die het kunnen betalen, niet alléén voor inwoners 
zonder beperking. Reden waarom LijstvanderDoes de zogenaamde Harmonisatie Buitensporttarieven nauwlettend in de gaten zal 
houden om de verenigingen financieel uit de problemen te houden.  

• de contributie voor een ieder betaalbaar moet zijn en blijven, te meer daar sporten en gezond bewegen bij een Sportvereniging 
een uitstekende basis is voor een latere sociale omgeving. 

• er maatregelen bedacht en ondersteund moeten worden om de jeugd meer aan het bewegen te krijgen, bijvoorbeeld door extra 
subsidie voor jeugdleden. 

• naast de sportieve bezigheden de commerciële activiteiten ( extra gebruik van de kantine) niet beperkt moeten worden. Dit 
genereert de noodzakelijke extra inkomsten voor een club en trekt bovendien ook leden. 
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• het aanleggen van zogenaamd trainingscircuits in parken en andere openbare ruimten wenselijk is. Hier kan een ieder gratis 
gebruik van maken en aan zijn/haar conditie werken. 

• als je daarnaast ook nog op je eigen wijze en in je eigen tijd wil sporten of spelen dan moet dat mogelijk zijn in de Gemeente 
Woerden, denk aan speelparken, speeltuintjes in de buurt, buurthuizen enz. Ook kun je denken aan een Cruyff-court. Waarom 
heeft Woerden die eigenlijk niet? 

Wat doet sporten bij een sportvereniging met je: 
Je leert bewegen, 
Je leert luisteren naar een ander, 
Je leert samenwerken om een doel te bereiken, 
Je leert dat discipline je vooruit helpt, 
SPORT GEEFT JE EEN VOLDAAN GEVOEL 

LijstvanderDoes  zal zich de komende raadsperiode met man en macht inzetten voor sport.  
Aan kennis ontbreekt het niet. We hebben de kennis!  
Nu de zetels nog. 
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De top 5 van LijstvanderDoes 
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Van links naar rechts: 
Arthur Bolderdijk (3), Lenie van Leeuwen (4) , Heidi den Hartigh (5), Jaap van der Does (1), Chris van Iersel (2)



 Kandidatenlijst LijstvanderDoes
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1. Jaap van der Does -  
Schilderskwartier Woerden

2. Chris van Iersel -  
Bloemen en Bomenkwartier Woerden

3. Arthur Bolderdijk -  
Kamerik

4. Lenie van Leeuwen -  
Molenvliet Woerden

5. Heidi den Hartigh -  
Cattenbroek Woerden

6. Adrie van Meurs -  
Zegveld

7. Anno Visser -  
Molenvliet Woerden

8. Leo Wilbrink -   
Schilderskwartier Woerden

9. Bert van der Does -  
Harmelen

10. Dammis van “t Zelfde -  
Schilderskwartier Woerden

11. Christel Postma -  
Snel en Polanen Woerden

12. Brigitte van Hengel -  
Bloemen en Bomenkwartier Woerden

13. Ruud Blakenburg - 
Molenvliet Woerden

14. Wick Vinkenburg -  
Cattenbroek Woerden

15. Jan Bulk -  
Molenvliet Woerden

16. Monique Kingma -  
Snel en Polanen Woerden

17. Monique van der Laan -  
Kamerik


