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Geachte voorzitter,

Zeer blij ben ik dat ik hier mag staan om vanavond vanuit Wewa onze toelichting op het mooie
coalitieakkoord mag en kan geven.
Een mooie afsluiting van 2 maanden waarin er hard en veel gewerkt is. Als eerste wil ik de partners
en familieleden bedankten voor de steun die zij ons de afgelopen periode hebben gegeven. Want
het heeft veel tijd gevraagd, soms meerdere overleggen per week en daarnaast het lees- en
schrijfwerk. Nogmaals bedankt voor jullie support. Deze vele uren was niet omdat het een
moeizaam proces was, Nee, omdat we het snel en zorgvuldig wilden doen. En omdat dit ging in een
zeer goede sfeer met zicht op een mooi resultaat was het een plezier om hier met elkaar aan te
werken.
Vanuit de Wewa zijn wij blij met het coalitieakkoord Samen verantwoord vernieuwen. Want er ligt
een mooi plan op tafel. En zoals Wewa al jaren roept, geen plan zonder dekking en zonder dekking
geen plan. Want je kunt wel ambities hebben, er moeten ook de nodige middelen voor zijn en
blijven. Daar waren en zijn we ons flink van bewust. En in dat licht bezien is het mooi dat er veel
plannen op tafel liggen die aansluiten bij ons programma.
Ik wil er een paar van uitlichten ;
-

Voor de inwoners van Waddinxveen wordt de hondenbelasting afgeschaft. Een heffing die
nog voorkomt uit de Middeleeuwen. Waddinxveen sluit hiermee aan bij de ruim 140 van de
238 gemeenten in Nederland. Noem het een kleine vernieuwing, maar het is wel één. Met
een kleine, maar wel verantwoorde consequentie in de middelen.

-

De aandacht voor passende huisvesting voor iedere inwoner van Waddinxveen, van
starterswoningen tot en met levensloopbestendige woonvormen. De bouw van extra
sociale huurwoningen, maatregelen ter stimulering van doorstroming en aandacht voor
sociale cohesie bij bouw voor woningen in de wijken moeten hiervoor zorg gaan dragen.

-

De keuzevrijheid voor ondernemers. Nadere toelichting hierover is niet nodig.

-

Het behouden van de groenstrook aan de Oostkant van Waddinxveen. Geen weg door het
Gouwebos en de Voorofsche Polder.

En als laatste natuurlijk het met elkaar doen. Samen. Participatie kan op vele manieren en op vele
beleidsvormen worden ingevuld, opgesteld en uitgevoerd. Meewerken, maar ook mee gehoord
worden en meedenken. Op een verantwoorde manier. Gebruik maken van aanwezige specialistische
en professionele kennis en de betrokkenheid van de Waddinxveners. Het is onze wens en een mooie
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uitdaging dat dit op een open wijze en met goede communicatie gestalte krijgt.
Daar gaan we samen de komende periode voor en mee aan de slag. En we hebben er zin in!

.
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