Speerpunten uit programma LijstvanderDoes 2022-2026
Natuur en energie;
o Volop inzetten op zonne-energie op daken en zonnelinten (panelen) aan weerszijden
Rijksweg A12, op een geluidswal/scherm.
o Geen grote Windturbines in onze mooie gemeente. Windmolens tot 25 meter op
boerenerven zijn prima.
o Geen zonneweiden op kostbare landbouwgrond. Deze grond is nodig voor
voedselvoorziening van iedereen.
o Warmte die vrijkomt bij Rioolzuivering Woerden opvangen en gebruiken om huizen
te verwarmen.
o Veel aandacht voor een natuurlijker buitenruimte en veel meer bloeiende bermen.
o Bomen hebben geen stem dus LijstvanderDoes vertolkt de stem van de bomen.
o Flora en fauna beter op elkaar afstemmen. Bijen en insecten hebben baat bij bloeiende
bomen en struiken, 80% van ons voedsel ontstaat door bestuiving van bijen en
insecten.
o Aanleg recreatiebos in Harmelerwaard (kassengebied) als buffer tussen Utrecht en
Woerden.
Zorg dichtbij
o De inwoners van Woerden hebben recht op een Gezondheidscentrum, ook na
kantooruren. Hierin moet minimaal gevestigd zijn een Huisartsenpost (HAP), een
spoed eisende hulp afdeling (SEH), en een 24 uurs Apotheek.
o Nog beter zou zijn als er weer een eenvoudig streekziekenhuis in Woerden zou
komen, dat past goed in een verzorgingsgebied van 120.000 mensen.
Wonen en volkshuisvesting
o Eigen woningzoekenden weer een kans geven op een woning. Dit kan door meer te
bouwen en wettelijke of andere belemmeringen die dit verhinderen ongedaan te
maken. 10 jaar wachttijd of meer is onacceptabel. Ook statushouders geen
voorkeurspositie geven.
o De Centrale overheid moet huisvesting asielzoekers/statushouders niet op bordje van
de gemeente leggen maar sobere tijdelijke woonhuisvesting zoals wooncontainers aan
statushouders aanbieden en uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten.
o Soepel omgaan met het samenwonen van AOW gerechtigden. Zo komen er meer
huizen beschikbaar.
o Veel aandacht voor alternatieve woonvormen voor jong en oud. 40% van de
woningzoekenden zijn 1 persoonshuishoudens, daar wordt (nog) niet specifiek voor
gebouwd. Het concept Het Ouden Huis moet omarmd en niet tegengewerkt worden.
Verkeer:
o In alle woonwijken is een 30 km regime noodzakelijk plus de handhaving hiervan.
o Goede randwegen zijn noodzakelijk om de woonwijken veiliger en gezonder te
maken. Een oostelijke randweg heeft op dit moment meer prioriteit dan de westelijke.
De Steinhagenseweg als doorgaande route is echt onaanvaardbaar, en ook de
omlegging naar de vernieuwde Beneluxlaan zal geen oplossing bieden.

o Voordat een nieuwe woonwijk wordt goedgekeurd, moet er een integraal plan liggen
voor de verkeersontsluiting, zodat de nieuwe woonwijk niet gaat zorgen voor nog
meer verkeersproblemen.
o Aan de noordzijde van de A12 is ter hoogte van de kern Harmelen een geluidswal
noodzakelijk en ook bij de wijk Molenvliet. Dit om geluidsoverlast te beperken en de
verspreiding van fijnstof tegen te gaan. Als we deze geluidswal combineren met
zonnepanelen slaan we 2 vliegen in 1 klap.
o De centrumring in de binnenstad is een barrière voor fietsers. Deze ring moet de status
van auto te gast krijgen, waardoor de positie fietsers wordt versterkt en het veiliger
wordt.
o Parkeren in de binnenstad moet eenvoudig en eenduidig zijn. Zowel voor bewoners als
bezoekers moet parkeren betaalbaar en aantrekkelijk zijn. Het parkeren in het centrum
moet een gastvrij feest zijn.
o Een openbaar toilet hoort bij een aantrekkelijke en gastvrije binnenstad, net als
(bewaakte) fietsenstallingen.
o Niet meer bovengrondse parkeerplaatsen verwijderen. Vooral ouderen parkeren,
noodgedwongen, liever bovengronds en op korte afstand van hun bestemming.
Veiligheid:
o Politie moet weer in gesprek komen met de samenleving. De wijkagent moet
zichtbaar, aanspreekbaar en benaderbaar zijn.
o Spreekuren in wijkcentra en supermarkten door wijkagenten moeten ingevoerd
worden om relatie burger/politie weer te verbeteren.
Ruimtelijke ordening:
o De zogenaamde rode contouren (scheiding tussen bebouwd en groen) moeten
gehandhaafd blijven om onze groene omgeving zoveel mogelijk te sparen.
o Liever gestapeld bouwen dan uitdijen naar de groene randen.
o Geavanceerde natuurspeeltuinen genieten de voorkeur boven de traditionele met wip
kip en rekstok, uiteraard in overleg met de omwonenden.
o Geen Rijngracht in de Rijnstraat, dit is duur en dupeert de ondernemers die er hun
bedrijf hebben.
Werk en inkomen:
o Uitkeringen zijn onmisbaar in onze samenleving doch moeten terechtkomen bij
diegenen die het nodig hebben en er echt recht op hebben.
o Het armoedebeleid moet erop gericht zijn om de Voedselbank overbodig te maken.
Economie
o Goed luisteren naar de lokale ondernemers is een voorwaarde voor een bloeiende
economie in Woerden. Bij aanbestedingen willen wij dat gestreeft word naar
maximale inzet van Woerdense bedrijven.
o Ook willen wij dat lokale ondernemers bij uitbreidingsplannen medewerking van de
gemeente krijgen, en dat ze hierin niet tegengewerkt worden. Met andere woorden
medewerking, steun en maatwerk.
Participatie/inspraak:
o Participatie/inspraak betekent door en met inwoners praten voordat plannen
onomkeerbaar worden. En luisteren naar de suggesties die uit dit gesprek komen, en
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die suggesties zo veel mogelijk ook gebruiken. Inwoners hebben vaak verrassende en
bruikbare ideeën!
Wijk en Dorpsplatforms moeten meer betrokken worden bij het maken van beleid. De
kennis en kunde die daar aanwezig is kan beter benut worden.
Kunst en cultuur:
Kunst en cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn. Grote organisaties moeten naar
verhouding niet meer subsidie ontvangen dan de kleine. Muziekgezelschappen hebben
veel kosten door dure instrumenten en kleding.
Een initiatief voor een laagdrempelige voorziening voor creatieve inwoners
ondersteunen wij van harte.
Binnenstad:
LijstvanderDoes kiest niet voor een Rijngracht. Dit vanwege de kosten en ook omdat
dit de doodsteek is voor de middenstand in de Rijnstraat. Ook zal tijdens de
langdurende werkzaamheden voor de gracht er een afwaardering plaatsvinden voor de
hele binnenstad, waardoor publiek verdwijnt en die moet je maar weer terug zien te
krijgen. Ook een gracht rondom het Kasteel is geld in het water gooien en volstrekt
overbodig.
Financiën:
Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde zijn. Dit moet transparant zijn en
meerjarig kloppen. Per saldo niet meer uitgeven dan dat er (op termijn) binnen zal
komen.
De OZB (Onroerend Zaak Belasting) mag geen sluitpost zijn in de begroting. In
principe mag slechts de inflatiecorrectie gehanteerd worden. Alleen verhogen als het
echt niet anders kan.
Overige belastingen ook niet onevenredig verhogen en op termijn de hondenbelasting
afschaffen.

