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Voor, door en met Waddinxveners
Inwoners van Waddinxveen staan onbevangen en zelfbewust in het leven, kiezen
in vrijheid en nemen verantwoordelijkheden.
Vanuit die visie opereert Weerbaar Waddinxveen (WeWa).
Daarom blijft Weerbaar Waddinxveen luisteren naar de vragen, zienswijzen en
oplossingen van alle inwoners. De vergaderingen van WeWa zijn vanzelfsprekend
openbaar.
Voor WeWa is iedere inwoner gelijkwaardig. Wij komen niet op voor het belang
van een enkele groep, maar voor de samenleving als geheel. WeWa streeft naar
een samenleving met respect voor de persoonlijke normen en waarden van jong
tot oud.
WeWa staat voor een gemeenschap waarin voorzieningen aanwezig zijn die
voorzien in de behoefte en ontwikkeling van iedereen. De openbare
voorzieningen zoals sport, winkels en zorgcentra dienen goed bereikbaar te zijn
voor alle inwoners.

Weerbaar Waddinxveen voor u
Financieel beleid
Waddinxveen is momenteel een financieel stabiele gemeente. Lastenverhoging is
daarom volgens Weerbaar Waddinxveen op dit moment niet nodig. Inflatie en
eventuele tegenvallers dienen gecompenseerd te worden door bezuinigen en/of
efficiencyverhoging in plaats van lastenverhoging voor de inwoners. WeWa
streeft naar afschaffing van de hondenbelasting. WeWa is voorstander van een
inwonersvriendelijke begroting met duidelijke verantwoording over het financieel
beleid.
Subsidies voor cultuur en welzijn zijn in veel gevallen nodig. De criteria om
subsidie toe te kennen moeten duidelijk zijn. Tussen de subsidieontvanger en de
gemeente moeten van tevoren duidelijk afspraken worden gemaakt. Op basis
van die afspraken dient de subsidieontvanger verantwoording af te leggen.
Zorg
Zorgtaken verdienen extra aandacht! Deze dienen op de menselijke maat te
worden georganiseerd. Met het oog op de kostenontwikkeling is het van belang
dat de zorgtaken op een bedrijfsmatige en professionele manier tot uitvoering
worden gebracht. WeWa is voorstander van gesprekken met bestaande en
nieuwe partners over uitbreidingsmogelijkheden van de huidige en toekomstige
zorgvoorzieningen.
Aangezien niet alle zorg op lokaal niveau geregeld kan worden dient hierbij
sprake te zijn van regionale samenwerking.

Volkshuisvesting
Voor iedere inwoner van Waddinxveen moet passende huisvesting beschikbaar
zijn, van starterswoningen tot en met levensloopbestendige woonvormen.
Ouderen moeten de plaats in de samenleving kunnen innemen waar zij wensen.
Voor wie zelfstandig wil blijven wonen dient aangepaste of aan te passen
woonruimte beschikbaar te zijn. WeWa staat open voor nieuwe ontwikkelingen
en initiatieven op dit gebied zoals ‘kangoeroewoningen’ en woon/zorgeenheden.
Bij woningbouw binnen de gemeente Waddinxveen dient te worden uitgegaan
van de principes van duurzaam en levensloopbestendig bouwen. Ook dient de
gemeente bouwkavels aan individuele bewoners en/of 'bouwgroepen' te koop
aan te bieden. Waar mogelijk moeten de toekomstige bewoners betrokken
worden bij het ontwikkelen van de plannen.
Waddinxveen bereikbaar
WeWa vindt dat Waddinxveen goed bereikbaar moet blijven, per auto, per fiets
en per openbaar vervoer. Een goede verkeersdoorstroming binnen de
gemeentegrenzen is essentieel. Nieuwe verkeersmaatregelen mogen niet leiden
tot het verplaatsen of creëren van verkeersproblemen elders in de gemeente.
WeWa steunt overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn over de
verkeersdoorstroming in Boskoop. Een weg door de Voorofsche Polder en het
Gouwebos is nadrukkelijk uitgesloten.
Veiligheid
Veiligheid is ieders zorg. Het is een basisvoorwaarde voor het welzijn van de
inwoners. Het waarborgen daarvan is daarom een kerntaak voor de gemeente.
WeWa wil een gemeentebestuur dat zich sterk maakt voor een streng en actief
handhavingsbeleid. Onderdeel van dit handhavingsbeleid vormt een adequate en
vooral zichtbare politie-inzet. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)
dient zichtbaar en merkbaar zijn werk uit te voeren. WeWa wil een
gemeentebestuur dat het preventieve veiligheidsbeleid breed oppakt, in
samenwerking met politie, algemeen maatschappelijk werk, jeugdzorg, sport,
welzijnswerk, onderwijsinstellingen en inwoners.

Weerbaar Waddinxveen door u
Duurzaamheid
Een duurzaam Waddinxveen dient bij elke gemeentelijke maatregel het
uitgangspunt te zijn. Dit kan echter alleen worden bereikt in samenwerking met
de inwoners en het bedrijfsleven.
WeWa wil dit op de volgende punten stimuleren:
 Volle benutting van lokale kansen voor de opwekking van duurzame
energie door geothermie en warmte-koude-opslag.
 Bevordering van levering van (overtollige) warmte door glastuinbouw en
industrie aan woningen in de omgeving.
 Aanschaf en plaatsing van zonnepanelen door het bedrijfsleven op
bedrijfsgebouwen en het toepassen van zelfregulerende verlichting.
 Aanleg van elektrisch oplaadpalen in de openbare ruimte.

Vanzelfsprekend moet ook de gemeente verdere initiatieven nemen op het
gebied van duurzaamheid, onder andere op de volgende punten:
 Het behoud van zoveel mogelijk groen binnen de gemeente.
 Hoge prioriteit aan waterberging.
 Een hoog energielabel voor alle gemeentelijke gebouwen.
 Gebruik van LED-verlichting voor openbare verlichting.
 Prestatieafspraken met woningcorporaties over de energieprestaties van
de woningvoorraad.
 Overgang naar elektrische auto’s binnen de gemeentelijke organisatie.
 Tegengaan van vestiging van bedrijven met een meer dan minimaal
vervuilend (milieu)karakter.
Ondernemers
Waddinxveen heeft een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Dat willen we zo
houden. Dat betekent, dat de gemeente oog moet hebben voor initiatieven van
ondernemers. Indien hiervoor aanpassing van wet- en regelgeving nodig is, moet
hieraan medewerking worden verleend. Ondernemers, waaronder winkeliers,
dienen volgens WeWa alle vrijheid te hebben zelf hun openingstijden te bepalen.
WeWa is voorstander van het waar mogelijk behouden van de kleinschalige
winkelstrips in Waddinxveen. Hierdoor blijven deze voorzieningen voor alle
inwoners goed bereikbaar. Echter de winkelier moet vrij zijn in keuze van locatie
en dienstverlening. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook winkel en horeca worden
gecombineerd.
Sport
'Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Sport bevordert de fysieke en
psychische gezondheid, draagt bij aan individuele ontwikkeling en vergroot het
sociale netwerk. Waddinxveen heeft een ruim sportaanbod voor de inwoners en
op bereikbare afstand. WeWa ziet het belang hiervan in en wil dit zo houden.
Aan de sportverenigingen mogen eisen worden gesteld. Van belang is
samenwerking met de gemeente en met andere verenigingen. Dit kan onder
andere door actief bij te dragen aan het onderhoud van de sportaccommodaties.
WeWa is voorstander van een overkoepelend sportorgaan waarin de
verschillende sportverenigingen zoveel als mogelijk zijn vertegenwoordigd.
Deze dient als centraal aanspreekpunt voor alle sporters en verenigingen. Waar
mogelijk worden accommodaties overgedragen aan de verenigingen, onder
toezicht van dit overkoepelend sportorgaan.

Weerbaar Waddinxveen met u
Werk en inkomen
De kaders voor bijstand, werk en minimabeleid komen van de rijksoverheid, de
uitvoering wordt steeds meer een taak van de gemeente. Het is van belang dat
de gemeente zich inzet om mensen zo snel mogelijk (weer) aan werk te helpen.
De gemeente moet blijven participeren in gerichte werkgelegenheidstrajecten,
met name voor de kansarmen. Sociale zekerheid moet in de eerste plaats een
springplank zijn. Pas als mensen echt niet meer meekunnen, is er een vangnet.
De gemeente faciliteert hierin en dient de bestaande mogelijkheden pro-actief
onder de aandacht te brengen.

Vrijwilligerswerk en zorg
Vrijwilligerswerk is van grote waarde voor het goed functioneren van welzijn,
zorg en de verenigingen. Het is daarom van belang dat de gemeente blijk geeft
van haar waardering voor de vrijwilligers door, waar wenselijk en mogelijk, het
vrijwilligerswerk actief te stimuleren en te ondersteunen.
WeWa vindt, dat het gemeentebestuur gebruik moet maken van individuele
initiatieven en inwoners moet stimuleren om tot creatieve en innovatieve
oplossingen op het terrein van zorg te komen. Platforms van zorgvragers kunnen
met hun adviezen van grote waarde zijn.
Onderwijs en jeugd
WeWa is voorstander van meer scholen onder één dak, ter stimulering van de
onderlinge samenwerking. Extra aandacht is nodig voor lichamelijke opvoeding
en Weerbaar Waddinxveen wil, dat elke school of cluster van scholen kan
beschikken over tenminste een gymzaal in de directe nabijheid.
Ook voor- en naschoolse opvang moet worden gefaciliteerd.
WeWa wil initiatieven vanuit de samenleving voor educatieve, sportieve en
culturele activiteiten gericht op jongeren zo veel mogelijk stimuleren.
Samen besturen
De gemeente dient te worden bestuurd vóór de Waddinxveners, dóór de
Waddinxveners en mét de Waddinxveners. Centraal daarbij staat: behoud het
goede, verbeter wat niet goed is en vernieuw of schaf af wat is verouderd.
Het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie
moeten integer en transparant zijn. Daarbij moeten zij open communiceren. Alle
raadsvoorstellen zijn in beginsel openbaar. Geheimhouding dient tot het uiterste
te worden beperkt.
Bij Waddinxveners is veel specialistische en professionele kennis en ervaring
aanwezig. Dit is van belang bij het besturen van een gemeente. WeWa vindt dat
het gemeentebestuur hier (meer) gebruik van moet maken.
Binnen de agenda van de gemeenteraadsvergaderingen moet ruimte zijn voor
burgerinitiatieven. Door het bestuur van de gemeente moeten de inwoners
worden betrokken middels referenda, hoorzittingen, wijkavonden en andere
vormen van interactief bestuur.
Weerbaar Waddinxveen wil een intensieve samenwerking met naburige
gemeenten. Voorwaarde voor die samenwerking is wel, dat de democratische
controle door de gemeenteraad is gewaarborgd en de samenwerking zichtbare
voordelen oplevert.
Weerbaar Waddinxveen streeft naar een samenleving, die er is voor de
Waddinxveners, die breed wordt gedragen door de Waddinxveners en
die in stand wordt gehouden met de Waddinxveners.

