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Verantwoording 
 
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen dankzij de inzet van Splinter vrijwilligers, de 
ervaringen van inwoners van Woerden en onze kandidaat-Gemeenteraadsleden op wie u 
kunt stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022. 
 
Splinter wil de politiek veranderen. Wij hechten grote waarde aan laagdrempelig contact 
met de inwoners van Woerden. Ook vinden wij het belangrijk dat u ons gemakkelijk kunt 
vinden. 
 
Wilt u nog meer over Splinter lezen?  
Dat kan op onze landelijke en regionale website: 
 
 Splinter: www.splinterpolitiek.nl  
 
 Splinter Woerden: www.splinterpolitiek.nl/woerden  
 
Heeft u na het lezen van ons verkiezingsprogramma nog vragen?  
U kunt uw vragen stellen: 
 

E-mailadres: info@splinterpolitiek.nl 
 
Splinter mobiel en WhatsApp: tel. 06-82043906 

 
Splinter en onze lijsttrekker zijn ook te volgen op sociale media:  
 
   @splinterpolitiek @FMvanKooten 

 
 @SplinterNL @FemkeMerel 
 

  @splinterpolitiek @fmvankooten 
 
 
Splinter staat voor actieve democratie. Wilt u ook vrijblijvend en laagdrempelig met ons 
meedenken? Heeft u wellicht ideeën die wij kunnen gebruiken om van Woerden een nog 
fijnere stad te maken om in op te groeien, te wonen, te werken, te ondernemen, te 
recreëren of van uw oude dag te genieten? Een mooi plan voor uw wijk of de hele 
gemeente? Of ervaart u problemen waarmee wij u in de gemeenteraad kunnen helpen? 
 
Iedereen kan actief meedenken in onze digitale fractiekamer. Op onderwerp en zelfs op 
wijkniveau. Past een voorstel binnen de idealen van Splinter? Kunnen we helpen om het 
probleem voor u op te lossen? Dan maken onze volksvertegenwoordigers er werk van dat 
het onderwerp daadwerkelijk op de politieke agenda van de gemeenteraad komt en zullen 
zij uw plan vurig verdedigen. 
 
Neem vrijblijvend een kijkje: www.fractiekamerwoerden.nl  
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Splinter is de partij die de Nederlandse politiek gaat vernieuwen: scherp en onafhankelijk. 
 
Splinter is opgericht door de Woerdense Femke Merel van Kooten-Arissen, oud-Tweede 
Kamerlid. Zij is bekend van de €1.000,- netto zorgbonus tijdens de eerste COVID-19 golf en 
als lid van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Deze commissie 
schreef het rapport “Ongekend Onrecht”, waardoor kabinet Rutte III op het 
toeslagenschandaal viel. Femke Merel strijdt voor een betrouwbare overheid die voor haar 
burgers opkomt. Nu is zij lijsttrekker in Woerden. 
 
Met Splinter staat zij voor scherpe en onafhankelijke politiek. Volksvertegenwoordigers die 
moedig zijn. Duidelijke taal spreken en debatten voeren op basis van wetenschap en feiten. 
Splinter is een brede middenpartij: groen, progressief, liberaal, sociaal en democratisch. Wij 
vechten met passie voor gelijke rechten, vrijheden en kansen voor iedereen. Wars van 
hokjesdenken en tegen polarisatie: Splinter staat voor verbinding. 
 
We willen in de gemeente Woerden de politiek vernieuwen. “Nieuwe bestuurscultuur”? 
“Nieuw moreel leiderschap”? “Nieuw elan”? Meer inspraak van burgers? Andere partijen 
schermen ermee, maar Splinter heeft het al en doet het al. En nu ook in Woerden. 
 
Nieuwe politiek is… 
 
Splinter bedrijft scherpe en onafhankelijke politiek. Wij zijn de splinter in de vinger van de 
wethouder. Wij voeren het debat op de inhoud en van onze scherpe vragen ligt een 
bestuurder die iets te verbergen heeft wakker. Splinter heeft geen doorsnee politici op de 
kandidatenlijst, maar onafhankelijke volksvertegenwoordigers die hart hebben voor de 
burgers die zij vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Woerden. Voor wie de politiek 
geen springplank is naar een beter baantje, maar een roeping. Onafhankelijk gekozen, dus 
wars van fractiedwang. Wij geven gewoon antwoord op vragen, dus niet het welbekende 
“blablabla” van veel politici met meel in de mond. Laagdrempelig via de e-mail, WhatsApp, 
telefonisch of via de digitale fractiekamer op de website van Splinter. We staan open voor 
ideeën, wensen en feedback van de Woerdenaren. 
 
… betrouwbare politiek! 
 
Het is belangrijk dat mensen hun vertrouwen in de politiek terugvinden. En dat dit 
vertrouwen niet meer beschaamd wordt. Zomaar een parkeerbeleid doorduwen? Nee. Een 
bedrijventerrein bouwen op een plek die daar nooit voor bedoeld was? Geen kans. 
Gaswinning in Woerden? Absoluut niet. En een nieuwe infrastructuur betekent niet dat je 
(geluids)overlast mag veroorzaken voor de bewoners. Splinter komt daartegen in verweer. 
Hoofdstad van het Groene Hart? Maak het maar waar met een passend natuurbeleid. 
Biodiversiteit, de soortenrijkdom van plant en dier, moeten we koesteren. Voor de huidige 
en toekomstige generaties dragen we de zorg voor een gezonde leefomgeving waar je 
gelukkig kunt opgroeien, wonen, werken, recreëren en ondernemen. En kunt genieten van 
je oude dag. Waar je veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Iedereen de wijkagent kent en 
de (spoed)zorg altijd dichtbij is. Woerden herbergt kwetsbaar cultureel erfgoed en zelfs een 
UNESCO Werelderfgoed parel: we zijn een vestingstad om trots op te zijn. Splinter zal het 
vurig verdedigen. 
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Politici? Nee, volksvertegenwoordigers! Dat zijn Splinters. 
 
Eén van de belangrijkste taken van een gemeenteraadslid is: controleren of het college van 
burgemeester en wethouders Woerden wel goed besturen. Of de beslissingen die genomen 
worden wel in het belang van de inwoners zijn en of de beslissingen Woerden een steeds 
fijnere plek maken om te leven en te werken. Daarom heeft de gemeente Woerden ook 
gemeenteraadsleden nodig die het college van burgemeester en wethouders onophoudelijk 
controleren, het vuur aan de schenen leggen en dóórvragen waar andere partijen het 
letterlijk voor gezien houden. 
 

• Onze volksvertegenwoordigers zijn Splinters: vrij en onafhankelijk, vasthoudend in 
hetgeen zij willen bereiken, idealistisch, moedig en uitgesproken in het politieke 
debat met andere partijen. Splinters staan achter het verkiezingsprogramma en de 
partijbeginselen, schuwen het debat ook in de eigen fractie niet en stemmen zonder 
last. “Stemmen zonder last” betekent dat er geen verstikkende fractiediscipline is. 
Splinters zijn onafhankelijk en samen sterk. 

• Splinters zijn wars van polariserende identiteitspolitiek en stoppen niemand in een 
hokje. Politiek gaat wat ons betreft over universele waarden en niet over valse 
tegenstellingen. Splinters staan boven het achterhaalde links/rechts denken; een 
Splinter doet wat nodig is. 

• Vriendjespolitiek en baantjesjagen horen niet bij Splinter. Volksvertegenwoordigers 
worden, net als de medewerkers, periodiek beoordeeld op basis van objectieve en 
transparante criteria. Alleen volksvertegenwoordigers die zich met hart en ziel 
inzetten voor de idealen van de partij en de mensen die zij vertegenwoordigen. 

• Wat Splinter doet, welke successen behaald worden en de inspannende weg naar 
dat resultaat: alles wordt overzichtelijk en toegankelijk op de website en de “digitale 
fractiekamer” inzichtelijk gemaakt. Inwoners van Woerden kunnen via de digitale 
fractiekamer van Splinter laagdrempelig meepraten over onderwerpen en onze 
volksvertegenwoordigers van belangrijke kennis en informatie voorzien. Ook zaken 
onder onze aandacht brengen waarover zij zich zorgen maken en de problemen die 
zij ervaren. Zodat mensen zich weer gehoord en vertegenwoordigd voelen. 

• Meebesturen in het college? Of als oppositiepartij over specifieke onderwerpen 
onderhandelen met de coalitie? Splinter is niet politiek naïef en wil samenwerken 
waar dat kan om haar idealen te realiseren, maar is transparant naar de leden over 
wat er eventueel uitgeruild wordt en onder welke voorwaarden. 

• Het verkiezingsprogramma wordt op het ledenplatform van de digitale fractiekamer 
een interactief document, waarin verwijzingen en links worden opgenomen naar 
behaalde resultaten; zo is in één oogopslag duidelijk of en op welke manier Splinter 
haar verkiezingsbeloftes nakomt. Daar kunnen mensen ons niet alleen bij nieuwe 
verkiezingen op beoordelen, maar ook tussentijds. Splinter is er immers voor de 
burgers die zij vertegenwoordigt. 
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Betrouwbare politiek 
 
De betrouwbaarheid van de héle politiek is natuurlijk niet iets wat Splinter bij andere 
partijen kan afdwingen. Wij kunnen alleen maar het goede voorbeeld geven. 
 

• Gekonkel en handjeklap in achterkamertjes is uit den boze. 
• De gemeenteraadsleden moeten het college van burgemeester en wethouders 

controleren en die taak uiterst serieus nemen: doorvragen, doorvragen, doorvragen. 
Niet stoppen als het moeilijk wordt. We zijn tenslotte volksvertegenwoordigers. 

• Splinter is voor meer dualisme tussen college van burgemeester en wethouders en 
de gemeenteraad. Het college moet besturen en de gemeenteraad moet 
controleren. Dat betekent dat de partijen die de coalitie gaan vormen en wiens 
wethouders verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van de gemeente, niet 
“hun” gemeenteraadsleden, die dus onderdeel zijn van een coalitiepartij, kunnen 
beletten kritisch te zijn op het beleid. Coalitiedwang is net zoals fractiedwang vergif 
voor onze democratie en gemeente. Het gaat samenwerking en het behalen van de 
beste resultaten voor Woerden tegen. 

• De focus op snelle succesjes die vooraf afgekaart zijn met de wethouder of juist zo 
algemeen zijn dat niemand ertegen kan zijn maar er tegelijkertijd niets concreet 
verandert: we doen het niet! Geen inhoudsloze moties die iets vragen wat al staand 
beleid is of vragen om ‘te kijken naar’, of iets ‘uitspreken’ voor de bühne. En óók 
geen moties die schreeuwen om harde maatregelen als niet overzien kan worden 
wat de gevolgen van hard beleid zullen zijn voor goedbedoelende burgers. 

• Geen proefballonnetjes. We kunnen onze tijd beter besteden aan goed doordachte 
plannen en daarmee voortvarend aan de slag te gaan. 

• Gemeenteraadsleden moeten gedegen regelgeving afleveren en de voorstellen van 
het college van burgemeester en wethouders optimaal controleren. Splinter laat zich 
vooraf gedegen informeren over de gevolgen voor de samenleving. 

• Identiteitspolitiek, het zeggen op te komen voor bepaalde groepen door hen op te 
zetten tegen andere groepen, is het vergif voor ieder constructief politiek debat. 
Iedere partij maakt zich daar schuldig aan. Splinter wil dat doorbreken. Je kunt ook 
prima voor mensen opkomen zonder te polariseren. 

• In de politiek moet je samenwerken om dingen te bereiken. Splinter staat voor 
constructieve en betrouwbare samenwerking met andere partijen. Daarbij verliezen 
we onze idealen, het verkiezingsprogramma, onze kiezers en het algemeen belang 
nooit uit het oog. We nodigen andere partijen actief uit zich aan te sluiten en mee te 
denken met onze plannen. En andersom. 

• Een Splinter tornt niet aan: kinderrechten, mensenrechten.  
• Wij beoordelen voorstellen op persoonlijke vrijheid, persoonlijke 

verantwoordelijkheid, duurzaamheid, seculariteit en mededogen.  
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Betrouwbare gemeente 
 
Splinter wil dat de overheid weer betrouwbaar wordt voor en dienstbaar aan de burgers. De 
overheid is er voor de burgers in plaats van andersom. 
 

• De overheid dient haar macht aan te wenden om de noodzakelijke 
gemeenschappelijke noden te voorzien en voor niets anders. Een dienende overheid 
die er is voor haar burgers en niet andersom. 

• Overheid, bedrijfsleven en samenleving moeten zich anders tot elkaar gaan 
verhouden; instituties moeten we herbouwen en checks & balances herstellen. 

• Controle en transparantie van overheidsmacht zijn onmisbaar. Een zelfbewuste 
overheid is uit zichzelf transparant, onderwerpt zich vrijwillig aan gedegen controle 
en is niet bang voor kritiek; het doet geen afbreuk aan de overheidsorganisatie, het 
is juist het startpunt van verbetering. 

• De desastreuze focus op rechtspinnen wat krom is, de cultuur van “koste wat het 
kost” fouten verbergen, moet met wortel en tak worden uitgeroeid. 

• Klokkenluiders die ondanks hun eigen kwetsbare positie misstanden aan de kaak 
stellen moeten beschermd worden.  

• Elke overheidsbrief moet in begrijpelijk Nederlands worden geschreven, inclusief 
naam en contactgegevens van een individuele ambtenaar die het dossier behandelt 
en de brief kan toelichten. 

• Werken voor de overheid moet weer iets worden om trots op te zijn. 
• Gemeente Woerden dient altijd binnen de wettelijke termijn op 

informatieverzoeken van burgers of journalisten op basis van de Wet Openbaarheid 
Bestuur (Wob) te voldoen. Als een dergelijk verzoek wordt afgewezen, wordt dat 
inhoudelijk gemotiveerd. 

• Invloed van lobbyisten wordt aan banden gelegd. Bij onderhandelingen en 
akkoorden in samenwerking met brancheorganisaties en de betrokken sectoren, 
wordt de onderhandeling openbaar gemaakt. Politieke partijen maken in een 
lobbyregister bekend met welke lobbyisten zij samenwerken. 

• Bij beïnvloeding van onderzoeken die onafhankelijk hadden behoren te zijn door de 
overheid, worden klokkenluiders beschermd. Dat gebeurt nu niet. 

• Indien gesignaleerd wordt dat inwoners in de knel komen door harde wet- en 
regelgeving, onderneemt de gemeente zelf actie om in schrijnende situaties direct te 
kunnen ondersteunen. Ook in de gemeente Woerden bevinden zich slachtoffers van 
de Toeslagenaffaire, waarin onschuldige burgers niet konden ontsnappen aan een 
vooringenomen overheid. De gevolgen duren tot op de dag van vandaag voort. De 
gemeente moet alert zijn op soortgelijke signalen, ook bij andere regelingen. 
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Persvrijheid en openbaarheid van bestuur 
 
Iedereen heeft recht op onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie. Een gezond 
journalistiek landschap biedt aan een grote verscheidenheid van opvattingen een platform, 
zodat alle mensen gehoord worden en mensen hun mening op basis van diverse informatie 
en invalshoeken kunnen vormen. Media en onafhankelijke journalistiek functioneren tevens 
als waakhond van de democratie. 
 
De gemeente heeft er steeds meer door Rijksoverheid afgeschoven taken bijgekregen. Dus 
er valt ook steeds meer te beschouwen en te controleren, maar daarvoor zijn steeds minder 
journalisten beschikbaar. Wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat bij goed 
functionerende lokale en regionale media burgers meer betrokken zijn bij de politiek, politici 
efficiënter te werk gaan en de corruptie relatief laag is. 
 

• Persvrijheid en de onafhankelijkheid van journalisten wordt verdedigd en 
gestimuleerd. Er moet voorkomen worden dat onafhankelijke lokale media 
verdwijnen. 

• De regionale omroep en de lokale pers dient ondersteund te worden. Splinter pleit 
ervoor, in navolging van het adviesrapport ‘Lokale media niet te missen’, om de 
bekostiging van de (publieke) lokale omroep niet langer bij de gemeente onder te 
brengen, maar in de mediabegroting van Rijksoverheid. Zo loopt de omroep niet het 
gevaar dat hun financiering stopt als ze nét iets te kritisch zijn geweest over hun 
gemeente. 

• De wildgroei aan communicatiemedewerkers bij de gemeente moet stoppen: 
gemeenten zijn in het algemeen steeds behendiger om een rooskleurig verhaal 
rondom hun falende beleid te verkondigen, zonder kritische vragen van de pers. 
Splinter is daar kritisch op. 

• Journalisten dienen veilig hun werk te kunnen doen, zonder bedreigingen, 
intimidaties en lastercampagnes. De overheid dient hen beter te beschermen: 
inzetten op veiligheid, juridische ondersteuning en noodhulp aan journalisten 
wereldwijd, en altijd publiekelijk spreken over zaken van journalisten in nood. 

• Door de gemeente Woerden wordt erkend dat de controlerende taak van 
journalisten een zegen is voor transparantie, betrouwbaarheid en een goed 
consistent overheidsbeleid. De gemeente, zowel de beleidmakende als uitvoerende 
kant, geeft aan journalistiek speurwerk alle ruimte. 

• Wob verzoeken worden binnen de wettelijke termijnen deugdelijk behandeld en 
uitgevoerd; geen vertraging, obstructie of andere verstoring. Het zonder 
steekhoudende argumenten weglakken van gevraagde informatie is eveneens uit 
den boze. 

• In de gemeente wordt de informatiehuishouding versimpeld, op orde gebracht en 
deugdelijk gearchiveerd. Ook wordt aan ambtenaren nooit de opdracht gegeven om 
geen schriftelijke verslaglegging te doen of niet schriftelijk te communiceren om 
Wob’s van informatie te voorkomen. De gemeente dient een eenvoudig 
communicatieplan te formuleren, waardoor informatie en signalen van de werkvloer 
en uitvoering, gemakkelijk en helder doorgegeven worden aan de ambtelijke top 
binnen de gemeente en de politiek. 
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Democratie en inspraak in Woerden 
 

• Inwoners van de gemeente Woerden krijgen meer kansen om mee te praten in de 
gemeente over plannen in hun eigen wijk. Burgerinspraak naar Scandinavisch 
voorbeeld, inclusief e-democracy; digitale toepassingen die de invloed en de 
informatiepositie van de burger vergroten. Splinter geeft daarin alvast het goede 
voorbeeld op de digitale fractiekamer [www.fractiekamerwoerden.nl] waar iedereen 
laagdrempelig kan meepraten. 

• Splinter ondersteunt burgerinitiatieven die passen binnen onze partijbeginselen en 
aansluiten bij de ‘Right to challenge’ - ook wel het ‘uitdaagrecht’ genoemd - waarbij 
bewoners taken van de overheid kunnen overnemen als zij denken het slimmer, 
beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Met elkaar kunnen we de lokale 
leefomgeving mooier maken. 

• Splinter is voorstander van adviserende (niet-bindende) en beslissende (bindende) 
referenda, maar ook van correctieve referenda waarbij inwoners zich kunnen 
uitspreken over een al door de overheid genomen beslissing of over een beslissing 
die de overheid op het punt staat te nemen maar die nog niet officieel vaststaat. 
Zowel landelijk als lokaal. Inwoners kunnen het initiatief nemen voor het houden van 
een referendum wat de gemeente vervolgens zal faciliteren. 

• Ook de gemeente zelf kiest periodiek onderwerpen uit waarvan het gewenst is dat 
een advies of uitspraak wordt gevraagd aan inwoners, bijvoorbeeld bij voorstellen 
die te maken hebben met ingrijpende beslissingen voor de leefomgeving of 
gemeentelijke herindelingen. 

• Referenda worden zoveel mogelijk gelijktijdig met reguliere verkiezingen gehouden. 
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Emancipatie en inclusiviteit: weg met hokjesdenken 
 
Bescherm wat kwetsbaar is, ondersteun wie dat nodig heeft. 
 
Splinter vecht voor gelijke rechten, gelijke kansen voor iedereen en emancipatie van de 
mensen die dat nodig hebben. Emancipatie streeft naar maatschappelijke verandering en 
gelijkwaardige opname van individuen en/of groepen in de samenleving, zodat ieder mens 
volwaardig kan meedoen in de samenleving in economische, culturele, sociale en politieke 
zin. Precies zoals liberalisme als politieke stroming ooit bedoeld was. 
 
De overheid heeft de taak om alle vormen van discriminatie, ongelijkheid en racisme in de 
samenleving tegen te gaan. Dat geldt ook voor het hokjesdenken! Mensen die buiten de 
verzonnen hokjes vallen, worden namelijk benadeeld en komen daardoor in de knel. 
 
Splinter wil dat ondersteunen, de overheid moet dat faciliteren. 
 

• Het is voor Splinter vanzelfsprekend dat de samenleving het beste functioneert als 
we de gedeelde menselijkheid en individualiteit van mensen van alle identiteiten 
erkennen en zorgen dat geen enkele identiteit anderen de toegang tot allerlei 
rechten, vrijheden en kansen ontzegt. Sociale onrechtvaardigheid los je niet op door 
anderen te beperken in hun rechten, vrijheden en kansen: Splinter duwt mensen 
zonder uitzondering omhoog, niet omlaag. 

• Splinter verzet zich tegen de identiteitspolitieke benadering: het werkt niet en het 
ondermijnt zelfs wat al bereikt is op het gebied van gelijke rechten, vrijheden en 
kansen voor het individu. Weg met het hokjesdenken en opzetten van groepen 
tegen elkaar. De liberalen, en niet de identiteitspolitici, zetten het goede werk van 
de burgerrechtenbewegingen voort. 

• We bepleiten een meer rigoureuze aanpak van de problematiek van sociale 
rechtvaardigheid op basis van universeel liberalisme, waardoor mensen gelijke 
rechten, vrijheden en kansen krijgen.  

• De eenzijdige invalshoek van het diversiteitsdebat in de politiek gaat Splinter tegen. 
Op dit moment is er sprake van een gebrek aan zicht op, en respect voor, de brede 
diversiteit van het land. Er moet bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor de mensen die 
vanwege hun klasse, gezondheid en regio minder kansen krijgen. Ook het al dan niet 
hebben van, of het toegang hebben tot, een netwerk dat iemand verder kan helpen 
mag niet onderschat worden. 

 
Splinter heeft het COC Regenboogstembusakkoord ondertekend en wij hebben daarmee, 
nogmaals, vastgelegd dat wij ons actief willen inzetten voor LHBTIQ+ emancipatie. Wij 
zetten ons in voor een diverse en inclusieve gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn, 
ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of 
welke grond dan ook. Splinter zal zich de komende jaren in de gemeenteraad van Woerden 
inspannen om de volgende maatregelen op het gebied van LHBTIQ+ emancipatie uit te 
voeren: 
 

• Inclusief beleid voeren. De gemeente Woerden voert een inclusief beleid met 
aandacht voor LHBTIQ+. Het collegeprogramma bevat een passage over LHBTIQ+ 
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emancipatie met concrete voornemens die worden uitgewerkt in een beleidsnotitie 
en/of actieprogramma. Eindverantwoordelijkheid over de uitvoering hiervan en de 
bijbehorende financiële middelen ligt bij een coördinerend wethouder en 
verantwoordelijk ambtenaar. De gemeente betrekt LHBTIQ+ inwoners en -
belangenorganisaties bij het tot stand komen van het beleid. De gemeente 
stimuleert activiteiten, ondersteunt LHBTIQ+ organisaties en neemt de situatie van 
LHBTIQ+ inwoners mee in gemeentelijke monitors. Zowel als dienstverlener en als 
werkgever heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en sluit in haar werkwijze 
niemand uit.  

• Veiligheid bevorderen. De gemeente zet zich actief in voor de veiligheid van 
LHBTIQ+. Zij bevordert dat de politie hiertoe een aanspreekpunt is en vergroot de 
expertise voor de aanpak van LHBTIQ+ discriminatie. De gemeente stuurt op 
aangiftebereidheid, houdt toezicht op de veiligheid van LHBTIQ+ en legt 
verantwoording af over geweld en discriminatie tegen LHBTIQ+.  

• Veilig schoolklimaat realiseren. De gemeente zet zich actief in voor een 
onderwijsomgeving waar LHBTIQ+ jongeren zich veilig en prettig voelen. De 
gemeente zorgt dat basis- en middelbare scholen hun wettelijke plicht om LHBTIQ+ 
acceptatie te bevorderen nakomen. De gemeente biedt onderwijsinstellingen steun 
en begeleiding aan om acceptatie te bevorderen en pesten aan te pakken.  

• Iedereen telt mee. De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin LHBTIQ+ 
groepen uit diverse contexten zich veilig en prettig voelen, zoals bi-culturele en 
religieuze LHBTIQ+ personen, vluchtelingen, jongeren, ouderen, 
transgenderpersonen en mensen met een (licht verstandelijke) beperking. De 
gemeente ondersteunt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor deze 
groepen, zodat zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarnaast heeft 
de gemeente aandacht voor intersectionaliteit en zorgt voor het faciliteren van 
voldoende safe spaces voor LHBTIQ+ personen.  

• Zichtbaarheid bevorderen. Een belangrijke stap naar acceptatie is zichtbaarheid. De 
gemeente zorgt voor een gender inclusieve omgeving. De gemeente bevordert 
zichtbaarheid en inclusie in al haar communicatie en uitingen, zoals de website 
en op het gemeenteloket. Ook bevordert de gemeente de zichtbaarheid en inclusie 
in het ondersteunen van LHBTIQ+ evenementen, zoals Coming Out Dag. Daarnaast 
handelt de gemeente proactief als het gaat om het hijsen van de Regenboog/Pride 
vlag, op belangrijke dagen zoals IDAHOBIT en Coming Out Day. Ook denkt de 
gemeente na over het inzetten van een LHBTIQ+ kalender, met daarop belangrijke 
dagen vanuit de gemeenschap, zoals transgender remembrance day en de visibility 
days van lesbische, biseksuele, transgender en intersekse personen.  

 
In aanvulling op bovenstaande heeft COC Midden-Nederland in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen een groot aantal concrete aanbevelingen gedaan in de 
publicatie ‘Gemeenteraadsverkiezingen 2022 – Suggesties voor een kleurrijke gemeente’, 
Splinter neemt deze aanbevelingen in het geheel over. 
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Kinderrechten 
 
Ieder kind is even belangrijk en alle kinderen moeten volwaardig mee kunnen doen. Om dit 
te realiseren moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen gelijke rechten hebben. Alleen dan 
hebben kinderen ook gelijke kansen in onze gemeente. 
 
Kinderen moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders zijn als eerste 
verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kind. Soms hebben ouders daar 
extra ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld van de gemeente. 
 
Voorkomen moet worden dat bepaalde groepen kinderen (in)direct worden uitgesloten of 
achtergesteld, zoals ongedocumenteerde kinderen, kinderen met een beperking, kinderen 
uit minderheidsgroepen en kinderen in armoede. Het recht op non-discriminatie vraagt om 
het nemen van concrete maatregelen. 
 
De gemeente Woerden moet bij het nemen van besluiten, het maken van beleid en de 
uitvoering daarvan de impact op jongeren, kinderen en toekomstige generaties meewegen. 
 

• De gemeente Woerden moet zich inzetten voor de bescherming en de bevordering 
van kinderrechten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. 

• Beschouw kinderen als zelfstandige dragers van rechten. Neem een methodiek op in 
gemeentelijk beleid voor de afweging van het belang van het kind bij de te nemen 
beslissing, zorg ervoor dat die belangenafweging in de praktijk ook wordt 
gewaarborgd en waarborg daarbij het hoorrecht (het recht op betekenisvolle 
participatie) van kinderen. 

• Het is belangrijk dat kinderen actief betrokken worden in de aanpak van 
kindermishandeling en dat slachtoffers van kindermishandeling de hulp krijgen die 
nodig is om te komen tot herstel. De gemeente Woerden dient zich in te zetten voor 
betere bescherming van kinderen tegen kindermishandeling. 

• Eén van de zwartste bladzijden uit de Toeslagenaffaire is de uithuisplaatsing van ten 
minste 1115 kinderen. Splinter wil dat er een wettelijk verbod komt op 
uithuisplaatsing van kinderen vanwege armoede en dakloosheid, in 
overeenstemming met het internationaal mensen- en kinderrechtenkader. Dit 
verbieden is echter een taak voor Rijksoverheid. Splinter wil dat de gemeente 
Woerden, tot dit verbod op landelijk niveau een feit is, in haar gemeentelijk beleid 
als uitgangspunt neemt dat ouders en kinderen niet worden gescheiden enkel 
vanwege armoede- en dakloosheidproblematiek. Het scheiden van gezinnen op die 
grond is niet in overeenstemming met mensen- en kinderrechtenstandaarden. 

• De gemeente moet investeren in preventie door samenwerking met diverse 
instanties te verbeteren en tijdig passende hulp aan ouders te bieden om 
uithuiszetting te voorkomen. 

• Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om ondersteuning te bieden aan 
gezinnen die onvoldoende middelen hebben en wel in de vorm van materiële of 
andere bijstand, aldus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Splinter wil 
dat de gemeente Woerden haar voorzieningen uitbreidt. 

• De gemeente Woerden moet zorgen voor een passend aanbod en gelijke toegang tot 
en kwaliteit van jeugdhulp. Daar heeft ieder kind recht op. Zo kan het zich zo gezond 
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mogelijk ontwikkelen. Mede door de decentralisatie van jeugdhulp naar gemeenten 
in 2015 blijven er grote zorgen over de toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp. 
Wachtlijsten, een gebrek aan specialistische zorg en een tekort aan budget voor 
jeugdhulp zijn terugkerende problemen. Zo zijn er helaas kinderen die dringend hulp 
nodig hebben maar geen toegang hebben tot de juiste hulp, bijvoorbeeld omdat de 
juiste hulp niet is ingekocht door de gemeente. Ook zijn er zorgen om kinderen die in 
gesloten jeugdinstellingen en instellingen voor jeugd-ggz verblijven en daar te maken 
krijgen met dwangmiddelen en vrijheidsbeperkende maatregelen. De inzet van deze 
middelen en maatregelen hebben een grote impact op kinderen en moeten daarom 
zo veel als mogelijk worden voorkomen. 
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Gezonde samenleving 
 
Gezond opgroeien, gezond ouder worden. Het is belangrijk dat mensen gezond blijven en 
dat het gemeentebeleid de gezondheid van mensen bevordert. Het moet voor mensen 
makkelijker worden gemaakt om meer te bewegen, gezond te eten en beter te ontspannen.  
 

• Kinderen moeten de kans krijgen om gezond op te groeien. Gezonde voeding is 
daarbij de basis. Daarom moet de gemeente Woerden structureel investeren in 
projecten die kinderen deze gezonde start geven. Bijvoorbeeld door het (mede-) 
financieren van schoolfruit. 

• Sporten wordt voor kinderen tot 18 jaar en voor mensen met lage inkomens gratis. 
• Huurverhoging van 15% voor sporthallen in Woerden moet niet worden uitgesteld, 

maar het moet helemaal van de baan. De coronacrisis zorgt ervoor dat sporthallen 
het zwaar hebben: de sportverenigingen zijn door coronasluiting veel betalende 
leden kwijtgeraakt en de sterke inflatie zal voor mensen een nieuwe drempel 
opwerpen om lid te worden van een sportvereniging. De gemeente Woerden moet 
de sportverenigingen zo veel mogelijk ontzien en juist stimuleren dat meer 
Woerdenaren gaan sporten. Hiermee wordt in het kader van preventie ook een 
gezonde leefstijl gestimuleerd en daarmee de lokale zorg ontlast. 

• Splinter is geen voorstander van het uitdelen van subsidies als het niet nodig is. 
Idealiter zou iedere sportclub zichzelf zonder subsidie in stand moeten kunnen 
houden, maar in tijden van corona, gesloten kantines en krimpende ledenaantallen, 
is dat voor sommige clubs echt teveel gevraagd. Vanuit de gemeente Woerden 
zouden de clubs wel hulp moeten kunnen krijgen om hun financiën op orde te 
krijgen, zodat financiële onafhankelijkheid niet langer slechts een stip op de verre 
horizon is. 

• De plannen voor de Cattenbroekerplas, die al lange tijd op de plank liggen, moet nu 
maar eens gerealiseerd worden. Splinter wil dat er vaart gemaakt wordt met de 
beloofde waterrecreatie. Dat is nu een groot gemis voor veel Woerdenaren. 
Uiteraard met respect voor de omgeving, dus zonder lelijke gebouwen, zonder 
ontsierende reclamezuilen, lichtvervuiling en overlast voor omwonenden. De 
plannen moeten worden uitgevoerd in samenhang met het verhogen van de 
biodiversiteit rondom de Cattenbroekerplas, dus inclusief groene wal en groen dak 
om geplande bebouwing te integreren in de groene omgeving. 

• Waarom heeft de gemeente Woerden eigenlijk geen buitenzwembad? Nadat in het 
verleden het buitenzwembad ontmanteld is, is daar geen buiten waterrecreatie voor 
teruggekomen. Splinter wil dat er serieus gekeken wordt naar opties voor een 
buitenzwembad. 

• In het onderwijs komt er meer aandacht voor gezonde voeding en bewegen voor 
kinderen, zodat zij vroeg leren hoe zij gezond kunnen blijven. 

• Het hebben van een moestuin wordt makkelijker en goedkoper gemaakt, ook als je 
in de stad woont. Stadslandbouw en betaalbare volkstuintjes worden gestimuleerd. 
Van exorbitante huurverhogingen voor deze tuintjes door de gemeente mag geen 
sprake zijn. 

• De overheid draagt zorg voor een schone, veilige, groene leefomgeving. Gezonde 
lucht om te ademen, schone bodem om op te leven en schoon (drink)water. De 
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gemeente Woerden werkt deze zorgplicht aan haar burgers beter uit in het 
gemeentebeleid. 
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Gezondheidszorg 
 
Splinter wil dat iedereen in Nederland toegang heeft tot kwalitatief hoogstaande, 
toegankelijke en betaalbare zorg. Dat is niet iets wat kan worden overgelaten aan de 
marktwerking, maar een zeer belangrijke overheidstaak die serieus genomen moet worden 
vanuit een centrale regie. De centrale regie moet echt verstand hebben van de zorg. 
 
Een zo optimaal mogelijk en passend zorgstelsel wordt bovenal gedreven door duurzaam 
omgaan met mensen, in welke rol dan ook. Zorgen is bovenal hulpverlenen en iedere 
zorgrelatie is uniek. Een zorgstelsel dient maatwerk te ondersteunen, zodat de zorg weer 
draait om het individu. De gemeente Woerden vervult daarin een belangrijke rol. 
 

• Toegankelijke zorg dichtbij is niet een luxe maar een recht. Splinter is tegen het 
sluiten van (voorzieningen die horen bij) streekziekenhuizen. De sluiting van de 
Huisartsenpost Woerden (HAP) en de Spoedeisende Hulp (SEH) van het St. Antonius 
Woerden in 2018 was een enorme fout. Lokale zorg dicht bij de mensen mag niet 
opgeslokt worden door megaziekenhuizen waar mensen ver voor moeten reizen. 
Inwoners van de gemeente Woerden missen hun Hofpoort Ziekenhuis nog iedere 
dag. Spoedeisende hulpposten zouden niet gesloten mogen worden om financiële 
redenen. Splinter wil zo snel mogelijk de SEH en de HAP terug in Woerden. 

• Wijkverpleegkundigen hebben soms grote moeite om een cliënt vanuit de 
thuissituatie naar het ziekenhuis te verplaatsen. De dichtstbijzijnde huisartsenpost is 
in Leidsche Rijn en bellen kost veel geduld. Ook het raadplegen van de huisarts op 
gewone werkdagen vergt lange wachttijden. De huisartsenpraktijken zijn 
onderbezet, waardoor de telefonische wachttijd oploopt. Dit is voor de 
verpleegkundige/verzorgende niet meer te doen. De gemeente Woerden heeft de 
verantwoordelijkheid om de zorg voor de inwoners van de gemeente bereikbaar en 
toegankelijk te houden. 

• De wijkverpleging loopt dagelijks tegen de moeizame samenwerking aan met 
voorzieningen van de gemeentelijke Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
De Wmo is in Woerden samengebracht onder het bureau Woerden Wijzer. Voor 
cliënten die bijvoorbeeld een traplift, een aangepaste rolstoel, een automatische 
deuropener et cetera nodig hebben, zijn de wachttijden veel te lang. Woerden 
Wijzer is beperkt bereikbaar en je kunt niet even snel iets regelen voor de cliënt. Dit 
kan en moet beter. 

• Door een maas in de wet is het mogelijk geworden om, ook al ben je nog goed in 
staat om zelf huishoudelijke hulp te vinden en te betalen, huishoudelijke hulp tegen 
een zeer gering tarief te ontvangen via Woerden Wijzer. Hierdoor zijn de 
organisaties die huishoudelijke zorg leveren (bijvoorbeeld Vierstroom Hulp Thuis en 
T-Zorg) overvraagd en is huishoudelijke hulp niet of in zeer beperkte mate 
beschikbaar voor de ouderen, die het niet zelf kunnen betalen en/of regelen. De 
wijkverpleging constateert dat dit vervuilde huizen tot gevolg heeft, evenals te 
weinig boodschappen in huis. De nood is hoog bij de kwetsbare zorgvragers en 
Splinter wil dat de gemeente Woerden dit zo snel mogelijk oplost. 

• Lokale overheden zijn tegenwoordig dol op innovatieve zorgtechnologie die een deel 
van de zorg kunnen overnemen. Hoe mooi dit in theorie ook klinkt, het is in de 
praktijk voor ouderen geen verbetering of zelfs geen volwaardige vervanging van 
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menselijke zorg. De technologie is voor ouderen vaak onbegrijpelijk. Bijvoorbeeld 
beeldbellen met een zorgverlener door middel van een tablet of een MeDiDo (een 
box die op gezette tijden opengaat en waar de cliënt dan medicatie uit kan pakken). 
Toekomstige generaties kunnen dit wellicht beter aan, maar de gemeente moet 
kijken naar de behoeften van de huidige generatie ouderen. 

• Splinter verzet zich, samen met de verloskundigen in de wijk, tegen een integraal 
tarief voor de geboortezorg. Dit zou namelijk tot gevolg hebben dat de eerstelijns 
verloskunde, dus de ook de verloskundige praktijken in Woerden, gedegradeerd 
wordt tot een ziekenhuis loket. De zwangere verliest haar keuzevrijheid om veilig te 
bevallen op de manier waarop zij dat wil. De kleinschalige verloskundigenpraktijken 
zullen uit onze wijken verdwijnen. Dit mag niet gebeuren. 

• Een ziekenhuisbevalling, voor zwangeren met een medische indicatie én zwangeren 
die sowieso liever in het ziekenhuis willen bevallen, moet weer in de gemeente 
Woerden kunnen. Ambulances die rondjes door het land rijden op zoek naar een 
plekje in het ziekenhuis waar vrouwen veilig kunnen bevallen, radeloze 
verloskundigen die soms tien ziekenhuizen bellen voor een plek: Splinter wil dat het 
stopt. Tot 2018 gingen de verloskundigen in De Ronde Venen voor 90 procent van de 
ziekenhuisbevallingen naar ons oude Hofpoort Ziekenhuis. De uitmuntende 
geboortezorg en de moderne verloskamers moeten terugkomen in de gemeente 
Woerden. Mooie bijkomstigheid is dat onze kinderen weer geboorteplaats Woerden 
krijgen, ook bij een ziekenhuisbevalling. 

• De gemeente Woerden moet de eerstelijns verloskunde en de kraamzorg voor haar 
inwoners koesteren en waar nodig versterken. Ook moet iedere vrouw in de 
gemeente Woerden de keuze hebben om, zonder medische indicatie, thuis veilig te 
bevallen. De verloskundige in de buurt moet daarom behouden blijven en niet 
standaard ingelijfd worden door het ziekenhuis, zoals in veel regio’s een trend is.  

• Aanrijtijd voor ambulances zou in acute situaties maximaal 15 minuten moeten zijn, 
ook in gemeente Woerden. Als een ambulance uit Leidsche Rijn moet komen, 
moeten mensen in nood veel te lang wachten en dat kan levens kosten. De 
aanrijtijden voor met name het buitengebied zijn vaak (veel) te lang. 

• Steeds meer zorg wordt gedecentraliseerd, wat betekent dat belangrijke 
zorgonderdelen zoals Wmo, pgb en jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente vallen. Splinter wil dat dit op Rijksniveau wordt geëvalueerd en centrale 
regie wordt heroverwogen. Tot die tijd heeft de gemeente Woerden de zware taak 
om dit voor alle inwoners van de gemeente Woerden die aanspraak maken op deze 
en andere zorgvoorzieningen, de beste zorg krijgen. Splinter houdt nauwlettend de 
vinger aan de pols en zal het gemeentebestuur waar nodig bijsturen in de uitvoering 
van deze zorgtaken. 

• Complexe zorg vraagt van zorgmedewerkers nauwe samenwerking met cliënten en 
hun naasten, met zorgprofessionals in andere disciplines en ook met de gemeente, 
de wijkagent of de woningcorporatie. Informatie-uitwisseling is cruciaal. 
Wijkverpleegkundigen kunnen vaak door tijdgebrek niet deelnemen aan dit soort 
overleggen, terwijl zij juist worden ingezet in de vaak complexe zorgsituaties omdat 
er te weinig personeel is. Splinter wil dat de gemeente Woerden het voortouw 
neemt om hier oplossingen voor te vinden. 

• Splinter wil meer wijkverpleegkundigen. Dit is nodig omdat mensen steeds langer 
thuis blijven wonen. De regeldruk moet worden verminderd en de tijdsdruk om snel 
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binnen bepaalde tijd zorg te verlenen moet verdwijnen. De wijkverpleegkundigen 
moeten weer de tijd krijgen om zorg te verlenen op een wijze die recht doet aan de 
patiënt én aan de toewijding van de wijkverpleegkundige.  

• Maar liefst 1 op de 10 vrouwen in Nederland heeft door armoede weleens 
problemen om aan maandverband of tampons te komen. Dit komt voornamelijk 
voor bij vrouwen die afhankelijk zijn van de voedselbank, dak- en thuislozen en 
ongedocumenteerden. In navolging van de gemeente Utrecht moet de gemeente 
Woerden een structurele oplossing bedenken voor de menstruatie-armoede. 

• Marktwerking in de zorg wordt tegengegaan en zo mogelijk teruggedraaid. Hoog 
kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen is een overheidstaak en 
die mag niet overgelaten worden aan de grillen van de marktwerking. 
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Ouderen: pensioen, AOW en zorg 
 
Splinter is zorgzaam voor de ouderen. De standpunten rondom pensioen en AOW vallen 
buiten de invloedsfeer van de gemeentepolitiek. Mocht u toch geïnteresseerd zijn in de 
standpunten van Splinter over deze thema’s, dan kunt u deze vinden via de volgende link: 
 
https://www.splinterpolitiek.nl/programma2021/pensioenenaow  
 
Voor de volledigheid volgt hieronder een opsomming van óf een verwijzing naar de 
standpunten over ouderen die u ook elders in dit verkiezingsprogramma kunt vinden.  
 
Ouderen en zorg 
 
Zie voor de standpunten over zorg, zoals wijkverpleging, thuiszorg, Wmo: pagina 15 – 17. 
 
Zie voor de standpunten over mantelzorg: pagina 20. 
 
 
Ouderen en Openbaar Vervoer 
 

• Het OV moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn, ook als je in een kleine 
kern woont of als je een lichamelijke beperking hebt. Treinstations moeten 
toegankelijk zijn voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers. 

• Verschillende vormen van OV moeten goed op elkaar aansluiten.  
• In de kleine kernen van Woerden moet geïnvesteerd worden in beter openbaar 

vervoer en alternatieve vormen van vervoer, zodat mensen minder afhankelijk 
worden van hun auto. 

 
Ouderen en wonen 
 

• Veel meer passende woningen voor ouderen, zodat zij kunnen doorstromen naar 
passende woonruimte. Ook moeten we veel betaalbare woningen bouwen voor o.a. 
starters. Het aantal sociale huurwoningen moet sneller stijgen, nu mensen 
gemiddeld meer dan 10 jaar op de wachtlijst staan. Daarnaast is er ook veel vraag 
naar huurwoningen net boven de sociale huurgrens. 

• Het bouwen van meergeneratiewoningen voor leeftijdsbestendig wonen moet door 
de gemeente worden gestimuleerd. In Harmelen zijn er bijvoorbeeld op dit moment 
plannen om tientallen nieuwe woningen te bouwen aan de Willem-Alexanderlaan: 
levensloopbestendige en ‘nul-tredewoningen’, met name voor ouderen. Dit zal goed 
zijn voor de doorstroming in het dorp, omdat gezinnen hun intrek kunnen nemen in 
de woningen die voor ouderen veelal te groot zijn geworden. Dit kunnen we op meer 
plekken in onze gemeente doen. 

• Woonvormen waar alleenstaande 60-plussers kunnen samenwonen en indien nodig 
ondersteuning kunnen krijgen van vrijwilligers in samenwerking met 
(zorg)professionals, zijn populair en niet zonder reden: de eenzaamheid onder 
ouderen wordt tegengegaan en ouderen kunnen zo lang mogelijk relatief zelfstandig 
in hun vertrouwde buurt blijven wonen. De gemeente Woerden dient projecten 
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zoals Thuishuis Woerden of een nieuwe plek voor een “knarrenhof” actief te 
faciliteren en te ondersteunen. 

• Het krijgen van een (ver)bouwvergunning is in de gemeente Woerden vaak een hele 
klus. Bouwkundige aanpassingen zijn soms gewenst vanuit wensen voor 
duurzaamheid of voor (mantel)zorg. Splinter wil dat de gemeente zich wat flexibeler 
opstelt en maatwerk biedt. 

• Mantelzorgwoningen worden vergunningsvrij gehouden. Zo wordt het makkelijk om 
bijvoorbeeld mantelzorgwoningen bij te bouwen op eigen terrein. In de 
gebiedsontwikkeling worden locaties aangewezen met een maatschappelijke 
bestemming die specifiek bestemd zijn voor mantelwoonzorgvormen. 

• De gemeente Woerden verzet zich tegen de strikte toepassing van de 
samenleefboete, ook wel bekend als de kostendelersnorm, in de bijstand. 
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Mantelzorgers: gewaardeerd en ontlast 
 
In de gemeente Woerden zijn vele mantelzorgers. Dé mantelzorger bestaat niet. Er zijn veel 
verschillende mantelzorgers. Het is belangrijk dat de behoeften en ondersteuning goed in 
kaart wordt gebracht zodat maatwerk geleverd kan worden. De informele zorg die 
mantelzorgers leveren is onmisbaar en ontziet de gezondheidszorg aanzienlijk en dient 
erkend te worden. Mantelzorgers mogen geen gezondheids- en financiële problemen 
krijgen door hun zorgtaak. Splinter komt voor hen op. 
 

• Een mantelzorger wordt gezien als een volwaardig partner in de zorg. 
• Het landelijke benodigde budget voor de algehele ondersteuning van mantelzorgers 

voor gemeenten moet in kaart gebracht worden. De gemeente Woerden doet 
daarvoor een oproep bij Rijksoverheid. 

• Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg, zodat mantelzorgers tijd naast 
zorgen hebben voor andere belangrijke dingen in het leven. Zoals werk, studie, 
gezin, familie, vrienden en ontspanning. Splinter wil dat respijtzorg preventief wordt 
ingezet om mantelzorgers te ontzien. Respijtzorg mag niet overschaduwd worden 
door stress van het geregel. Mantelzorgers kunnen daarom zelf bepalen hoe ze het 
respijtzorgbudget inzetten en hoeven hier geen lastige procedures voor te starten. 
Een mantelzorgverklaring is afdoende om het aan te vragen. 

• De gemeente Woerden dient mantelzorgers te ondersteunen en proactief te wijzen 
op alle ontzorgmogelijkheden die er zijn. Zoals respijtzorg, casemanagers, 
cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars en financiële/fiscale regelingen. 

• Informele en formele zorg moeten elkaar gaan ondersteunen. Formele zorg krijgt 
een meer ondersteunende rol en informele zorg een uitvoerende rol.  

• Gemeente Woerden start een kwalitatief behoeftenonderzoek om in kaart te 
brengen hoe mantelzorgers het beste ondersteund kunnen worden. Het onderzoek 
moet zich richten op zowel de individuele behoeften als op regiobeelden. Daarmee 
kan in kaart worden gebracht waar knelpunten rondom mantelzorg het grootst zijn: 
wat betekent dat voor de opgave voor de regio? En hoe kunnen mantelzorgers in de 
regio’s preventief ondersteund worden, zodat overbelasting wordt voorkomen? Is 
een brede basis van preventie, ondersteuning en zorg in de regio op orde of niet? 
Hoe is de ondersteuning van mantelzorgers lokaal georganiseerd (samenwerking 
tussen zorg en welzijn)? Is de ondersteuning van goede kwaliteit en weten 
mantelzorgers de weg? 

• De wachttijd voor het behandelen van de aanvraag van ondersteuning vanuit een 
zorg/respijtbudget of ondersteunde middelen mag niet langer zijn dan maximaal 2 
weken.  

• Er komt ondersteuning voor de jonge mantelzorger. Minderjarige kinderen die 
mantelzorgtaken uitvoeren worden zo snel mogelijk daarin ontlast en ondersteund. 
Gezinnen waar kinderen zorgtaken hebben, krijgen voorrang bij aanmelding van een 
zorgvraag. Er komt erkenning voor de situatie van broers en zussen van 
zorgkinderen. Op school komt er ondersteuning en begrip voor hun positie.  

• Mantelzorgwoningen worden vergunningsvrij gehouden. Zo wordt het makkelijk om 
bijvoorbeeld mantelzorgwoningen bij te bouwen op eigen terrein. In de 
gebiedsontwikkeling worden locaties aangewezen met een maatschappelijke 
bestemming die specifiek bestemd zijn voor mantelwoonzorgvormen.   
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Mantelouders: ondersteund en erkend 
 
Splinter wil dat er meer aandacht, erkenning en ondersteuning komt voor mantelouders 
(ook bekend als zorgouders). Mantelouders zijn ouders van zorgintensieve kinderen: 
kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een chronische of progressieve 
ziekte, intensieve kindzorg en gedragsproblematiek (zoals autisme). Splinter ziet dat 
mantelouders specifieke behoeften hebben en neemt daarom deze groep apart op in zijn 
programma. Tevens gelden voor mantelouders ook de algemene mantelzorgpunten.  
 

• Een mantelouder wordt gezien als een volwaardig partner in de zorg.  
• Ontzorgprocessen worden automatisch door de gemeente Woerden in gang gezet. 

Tweede kinderbijslag wordt automatisch aangevraagd door de gemeente/CIZ 
(Centrum Indicatiestelling Zorg) zodra het duidelijk wordt dat een kind lange tijd zorg 
nodig heeft. Indien een kind tweede kinderbijslag krijgt, dan wordt de extra 
kindertoeslag ook automatisch aangevraagd. Vergoeding van luiers et cetera. 

• De gemeente Woerden neemt het initiatief om met naburige gemeenten een 
samenwerkingsverband te vormen, waarbij geleerd kan worden van elkaar. Door 
deze samenwerkingsverbanden wordt het makkelijker voor mantelouders om zorg 
voor hun kind bij buurtgemeenten in te kopen. 

• Wanneer een kind een complexe zorgvraag heeft en niet duidelijk is op welk 
zorgbudget het kind aanspraak kan maken, zorgt de gemeente Woerden dat er 
gebruik kan worden gemaakt van een tijdelijk overbruggingsbudget. De (wacht)tijd 
om tot een diagnose te komen mag geen reden zijn dat een kind geen aanspraak op 
zorgbudget kan maken. 

• Indien de gemeente Woerden een zorgaanvraag voor maatwerk afwijst, zijn zij 
verplicht met een passend alternatief te komen. 

• De gemeente Woerden wordt verplicht om inzage te geven in besluitvorming 
rondom het aanvragen van zorgbudget en/of mantelzorgondersteuning. Indien 
ouders naar de rechter moeten en deze hen gelijk geeft, dan zijn de proceskosten 
voor de gemeente. 

• Het pgb (persoonsgebonden budget) is een belangrijk middel voor mantelouders om 
regie over de zorg te houden. Het pgb moet altijd gebruikt kunnen worden voor 
uitbetaling van informele zorgverleners, dus ook uitbetaling van de zorg door de 
mantelouders. 

• Ouders van kinderen die zorg nodig hebben, krijgen te maken met het krijgen van 
budget bij verschillende budgetverstrekkers en een wirwar van regels. De 
regelgeving moet vereenvoudigd worden. Een goed leven voor het kind moet voorop 
komen te staan en niet het risico op fraude.  

• Respijtzorg wordt preventief ingezet om mantelouders te ontzien. Respijtzorg mag 
niet overschaduwd worden door stress van het geregel. Mantelouders kunnen 
daarom zelf bepalen hoe ze het respijtzorgbudget inzetten en hoeven hier geen 
lastige procedures voor te starten. Een mantelzorgverklaring is afdoende om het aan 
te vragen. De gemeente Woerden draagt daar zorg voor. 
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Beschermen tegen pandemieën: nu en in de toekomst 
 
De coronacrisis duurt maar voort. Iedere keer als we denken er bijna te zijn, komt er weer 
een nieuwe golf. Tot nu toe loopt de overheid steeds achter de feiten aan. Maatregelen 
komen te laat, zijn te willekeurig of te onduidelijk. Splinter wil dat er geleerd wordt van 
fouten en dat mensen beter beschermd worden. Ook voor eventuele toekomstige 
pandemieën. Het wordt tijd dat we goed voorbereid zijn. Rijksoverheid moet de centrale 
regie op zich nemen. In een bestuurlijk landschap waar iedereen een beetje 
verantwoordelijk is, voelt niemand zich écht verantwoordelijk en wordt er steeds 
afgeschoven en gewacht op ‘de ander’. Dat moet afgelopen zijn. 
 

• De overheid in het algemeen, dus ook de gemeente Woerden, moet communicatie-
experts continu laten adviseren over de beste crisiscommunicatie. Optimaal 
communiceren over de te nemen maatregelen: leg uit, neem de mensen mee in de 
overwegingen en argumenten. Maatregelen staan of vallen bij draagvlak. Gebrekkige 
communicatie of zelfs tegengestelde maatregelen en adviezen brachten het 
coronabeleid in gevaar. Er moet een keer geleerd worden van fouten. Heldere 
strategieën moeten worden bedacht en er moet mensen perspectief worden 
geboden op het afbouwen van de opgelegde beperkingen. 

• In het kader van preventie moet de zorg in een pandemie actief betrokken worden in 
de bestrijding hiervan. Het beleid van de overheid heeft namelijk directe gevolgen 
die voelbaar zijn op de werkvloer van de zorgverleners.  

• Er wordt pro-actief voorbereid en pro-actief gehandeld vanuit het voorzorgsbeginsel. 
Er komen crisisdraaiboeken voor Rijksoverheid, decentrale overheden en 
veiligheidsregio’s. Sturen op zorgcapaciteit zorgt ervoor dat de overheid continu 
achter de feiten aan loopt en steeds te laat is. 

• Bij zorgorganisaties dienen draaiboeken klaar te liggen voor het snel vormen van 
crisisteams op centraal, regionaal en lokaal niveau. De gemeente ondersteunt hierbij 
waar nodig. 

• Zorgmedewerkers krijgen eerder psychologische ondersteuning. Dit is enerzijds de 
verantwoordelijkheid van de zorgwerkgevers, maar het is de overheid die dit actief 
moet bevorderen. De toegang hiertoe moet laagdrempelig zijn, ook voor zzp’ers. 

• De gemeente Woerden moet bij Rijksoverheid de noodklok luiden voor ondernemers 
in de gemeente. 

• Zelftesten zijn duur en niet iedereen kan deze betalen. Splinter is blij dat de 
gemeente mensen met een laag inkomen gratis zelftesten ter beschikking stelt, 
bijvoorbeeld via Ferm Werk, Vluchtelingensteunpunt Groene Hart en het Inloophuis. 
Splinter wil dat dit initiatief behouden blijft en indien nodig uitgebreid wordt. 
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Wonen 
 
Iedereen heeft recht op een betaalbaar dak boven het hoofd. Er moeten komende 10 jaar 
maar liefst 1 miljoen huizen gebouwd worden om de woningnood op te lossen. De 
gemeente Woerden moet actie ondernemen en creatieve oplossingen bedenken om de 
woningnood in Woerden tegen te gaan. 
 
Maar laten we daarbij de kwaliteit en het woongenot niet uit het oog verliezen. Iedereen 
heeft namelijk ook recht op een gezonde leefomgeving; schone lucht om te ademen, schone 
bodem om op te leven en schoon water om te drinken. Het Groene Hart moet open blijven 
en beschermt worden. We bouwen de gemeente Woerden niet aan Utrecht vast. 
 

• Naast betaalbaarheid en daadwerkelijk duurzaam bouwen moet gekeken worden 
naar een leefbare omgeving voor mens, dier, en natuur. Groene ruimte moet een 
volwaardige plaats innemen in de afweging van de verschillende belangen. 
Natuurinclusief bouwen wordt de norm. Bij nieuwbouw in de gemeente Woerden is 
er veel aandacht voor groen in de wijk en klimaatadaptatie (bijvoorbeeld dat de 
straten zware regenval aankunnen en bomen de wijk koel kunnen houden bij een 
hittegolf). (Zie ook “Gezonde en groene leefomgeving”) 

• Veel meer passende woningen voor ouderen, zodat zij kunnen doorstromen naar 
passende woonruimte. Ook moeten we veel betaalbare woningen bouwen voor o.a. 
starters. Het aantal sociale huurwoningen moet sneller stijgen, nu mensen 
gemiddeld meer dan 10 jaar op de wachtlijst staan. Daarnaast is er ook veel vraag 
naar huurwoningen net boven de sociale huurgrens. 

• Het bouwen van meergeneratiewoningen voor leeftijdsbestendig wonen moet door 
de gemeente worden gestimuleerd. In Harmelen zijn er bijvoorbeeld op dit moment 
plannen om tientallen nieuwe woningen te bouwen aan de Willem-Alexanderlaan: 
levensloopbestendige en ‘nul-tredewoningen’, met name voor ouderen. Dit zal goed 
zijn voor de doorstroming in het dorp, omdat gezinnen hun intrek kunnen nemen in 
de woningen die voor ouderen veelal te groot zijn geworden. Dit kunnen we op meer 
plekken in onze gemeente doen. 

• Woningbouw in de Harmelerwaard: daar is Splinter tegen. De groene polders aan de 
oostkant van het Groene Hart moeten beschermd worden tegen woningbouw van 
Utrecht. De groene buffer tussen Utrecht en Harmelen wil Splinter beschermen. De 
woningnood moet worden opgelost, maar ga eerst maar eens binnenstedelijk 
bouwen. 

• Woonvormen waar alleenstaande 60-plussers kunnen samenwonen en indien nodig 
ondersteuning kunnen krijgen van vrijwilligers in samenwerking met 
(zorg)professionals, zijn populair en niet zonder reden: de eenzaamheid onder 
ouderen wordt tegengegaan en ouderen kunnen zo lang mogelijk relatief zelfstandig 
in hun vertrouwde buurt blijven wonen. De gemeente Woerden dient projecten 
zoals Thuishuis Woerden of een nieuwe plek voor een “knarrenhof” actief te 
faciliteren en te ondersteunen. 

• Defensie-eiland is af en het is volgens velen het paradepaardje van Woerden. De 
bouwweg met ‘stelconplaten’ hoort daar niet bij. Het zet automobilisten aan tot 
hard rijden en Splinter wil dat de bewoners en de ondernemers op het Defensie-
eiland eindelijk verlost worden van de bouwweg. Voor de aanblik van de wijk en de 
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veiligheid. En wie heeft die troosteloze speeltuin vlak naast de kademuur langs het 
water bedacht?... Dat kan toch veel leuker en veiliger? 

• Leegstaande of oude kantoorgebouwen waar mogelijk ombouwen tot woningen of 
maken plaats voor nieuwbouw, zoals op Middelland in Woerden. 

• In Kamerik is er veel behoefte aan starterswoningen, zo bleek uit een 
interessepeiling van het dorpsplatform: meer dan 140 bewoners hebben interesse. 
Voor de leefbaarheid en het behoud van voorzieningen is het belangrijk dat jongeren 
in Kamerik kunnen blijven en er een woning kunnen kopen. Het dorpsplatform ziet 
kansen voor starterswoningen op de voormalige schoollocatie aan de Overstek 1 in 
de vorm van een CPO-project. Bij zo’n project zijn de bewoners zelf gezamenlijk 
opdrachtgever. Splinter wil dat de gemeente Woerden dit initiatief serieus oppakt. 
Ook kan er, in samenspraak met de bewoners en het dorpsplatform, gekeken 
worden naar een locatie als het terrein langs de Knotwilgenlaan. Daar is nog plek 
voor ongeveer 50 woningen. 

• Er komen kleine tijdelijke woningen beschikbaar in onze gemeente, ook wel bekend 
als “tiny houses”. De gemeente lobbyt actief bij betrokken actoren zoals de provincie 
om vrijgekomen landbouwgrond waar de natuurwaarde laag is als bouwplek aan te 
wijzen voor tiny houses. Het is tevens een mooie kans om in Woerden een 
kenniscentrum op te zetten voor compact, natuurinclusief, biobased en circulair 
bouwen. Ook het bouwen van een kleine woning op eigen grond wordt 
gemakkelijker. 

• Het krijgen van een (ver)bouwvergunning is in de gemeente Woerden vaak een hele 
klus. Bouwkundige aanpassingen zijn soms gewenst vanuit wensen voor 
duurzaamheid of voor (mantel)zorg. Splinter wil dat de gemeente zich wat flexibeler 
opstelt en maatwerk biedt. 

• Mantelzorgwoningen worden vergunningsvrij gehouden. Zo wordt het makkelijk om 
bijvoorbeeld mantelzorgwoningen bij te bouwen op eigen terrein. In de 
gebiedsontwikkeling worden locaties aangewezen met een maatschappelijke 
bestemming die specifiek bestemd zijn voor mantelwoonzorgvormen. 

• De gemeente Woerden verzet zich tegen de strikte toepassing van de 
samenleefboete, ook wel bekend als de kostendelersnorm, in de bijstand. 

• Splinter wil dat er zo veel mogelijk binnenstedelijk gebouwd wordt. Megalomane 
bouwprojecten in de kleine kernen gaan we tegen. Indien er toch een passende plek 
wordt gevonden voor woningbouw buiten de bebouwde omgeving, dus in het groen, 
moet het wat ons betreft gaan om groen met een lage natuurwaarde, moeten de 
duurzaamheidsambities zo hoog mogelijk liggen en mag de woningbouw geen 
bedreiging zijn voor het open karakter van onze gemeente in het algemeen en het 
Groene Hart in het bijzonder. Nieuwbouw mag het karakter van de dorpen niet 
aantasten. De gemeente moet altijd de bezwaren en de belangen van omwonenden 
zwaar meewegen in haar besluitvorming. In Zegveld, bij de bouw van 24 
seniorenwoningen, werden de bezwaren van omwonenden die de nieuwbouw te 
massaal vonden, onvoldoende gehoord. 

• Splinter bepleit minimaal 30% sociale huur bij nieuwbouw. Aan de huidige afspraak 
om minimaal 20% sociale huurwoningen te bouwen wordt niet voldaan en de 
wachtlijsten voor een sociale huurwoning blijven onverminderd lang. Afschaffing van 
de verhuurdersheffing schept voor woningcorporaties nieuwe mogelijkheden om in 
te zetten op het bouwen van sociale huurwoningen. 
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• Niemand hoeft op straat te slapen. Dakloosheid ontstaat ook in onze gemeente. Bed, 
bad, brood voorzieningen voor zover aanwezig in onze gemeente blijven open en 
worden uitgebreid. Mensen moeten hulp krijgen met hun problemen en uitzicht op 
een permanent dak boven hun hoofd. 
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Gezonde en groene leefomgeving 
 
Splinter wil dat de inwoners van de gemeente Woerden kunnen wonen en werken in een 
gezonde, groene, klimaatbestendige leefomgeving. Nederland mist een geïntegreerde visie 
op de leefomgeving. We doen maar wat. Er is bijvoorbeeld geen nationale visie ontwikkeld 
om de ruimte in onze steden zo te benutten dat we deze ontwikkelen en inrichten tot een 
klimaatbestendige, leefbare ruimte. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de decentrale 
overheden. Ondertussen wordt de “groennorm’ van de Verenigde Naties, namelijk 48 m2 
groen per inwoner, al decennialang in veel steden niet gehaald. 
 
Woerden is de hoofdstad van het Groene Hart. Laat de gemeente Woerden dat dan maar 
waarmaken met een passend groen-, natuur-, biodiversiteitsbeleid. Splinter wil dat het roer 
om gaat. In het licht van klimaatverandering, hittestress en andere weersextremen, 
luchtkwaliteit en CO2-reductie is een goede, groene openbare ruimte van levensbelang. 
 

• Het open landschap van het Groene Hart, de oude boerderijen, de unieke 
dorpsgezichten en de oude forten moeten worden beschermd.  

• Gemeente Woerden krijgt een stadsecoloog die gevraagd en ongevraagd adviseert 
over de flora en fauna in onze gemeente. 

• Bomen / groene stad - Op het exercitieveld moeten nieuwe kastanjebomen worden 
gepland, zodat er in plaats van 43 weer minstens 60 kastanjes staan. Volwaardige 
bomen, geen sprietjes. 

• Bomen zijn niet langer vogelvrij in Woerden: bomen moeten worden beschermd en 
niet te snel gekapt. Bomenplantbeleid in plaats van bomenkapbeleid. 

• Groene initiatieven zoals de aanplant van een Tiny Forest, een minibos, zoals de 
Franciscusschool in Molenvliet deed, worden door de gemeente actief gestimuleerd. 
Het is goed voor de biodiversiteit, het is leerzaam voor kinderen om bezig te zijn in 
de natuur, maar het verbindt ook buurtbewoners en zorgt voor een gezonde 
leefomgeving. De extra bomen op de kale parkeerplaats bij het Brediuskwartier, 
dankzij Landschap Erfgoed Utrecht, zijn ook een mooi voorbeeld. 

• Het tegengaan van biodiversiteitsverlies is een van de duurzaamheidsdoelen van de 
Verenigde Naties. Hoe groter de verscheidenheid aan flora en fauna, des te beter is 
dat voor mens, dier, natuur en milieu. Nederland heeft nog slechts 15% van de 
oorspronkelijke biodiversiteit over en de rijkdom aan insecten en weidevogels in het 
Groene Hart is de afgelopen decennia sterk gedaald. De hoofdstad van het Groene 
Hart moet haar naam gaan waarmaken: bescherm en stimuleer de biodiversiteit in 
Woerden. Splinter pleit voor het volop planten van bomen, groene erfafscheidingen, 
groene gevels, natuurdaken en sedumdaken, verharding eruit en groen erin, 
geveltuintjes en regenwatervijvers. De gemeente zal dit stimuleren, faciliteren en 
subsidiëren. 

• Speelbossen, zoals Speelbos Molenvliet en Brediuspark, worden door de gemeente 
gestimuleerd en goed onderhouden. Veilig buitenspelen en veel bewegen in een 
groene omgeving is onmisbaar voor onze opgroeiende kinderen. 

• Biodiversiteit en natuur kan niet zonder voldoende bestuivende insecten. 
Bijenlinten, vlindertuinen, insectenhotels en door de hele gemeente bloemrijke 
bermen ingezaaid met bij-vriendelijk zaaimengsel en gifvrije bloembollen. 
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• Geef de boeren in onze gemeente optimaal de mogelijkheid om succesvol om te 
schakelen naar natuurinclusieve, duurzame en kleinschalige veehouderij. 
Kringlooplandbouw moet het uitgangspunt zijn. We hoeven echt niet de slager en 
melkboer van de wereld te zijn om onze boeren een fatsoenlijke boterham te laten 
verdienen, integendeel. Nederlandse boeren braken in 2020 opnieuw het 
exportrecord, ongehinderd door het stikstofbeleid. Dit betekent dat Nederlandse 
boeren producten produceren die vervolgens honderden kilometers verderop op 
een bord belanden. Schaalvergroting is daarom niet de oplossing, het is het 
probleem. Het huidige landbouwbeleid loopt tegen ecologische grenzen aan én 
boeren krijgen te weinig voor eerlijke producten. Splinter wil dit bespreekbaar 
maken, met respect voor boeren. De boeren zelf zijn namelijk ook het slachtoffer 
van gedwongen schaalvergroting en wisselende regelgeving. Rijksoverheid én de 
gemeente moeten boeren helpen duurzaam om te schakelen. 

• Het wandeltraject rondom de Cattenbroekerplas is bij uitstek geschikt om als 
waardevol natuur-recreatiegebied te fungeren en een substantiële bijdrage te 
leveren aan de biodiversiteit. De groenstroken langs het wandelpad worden 
ingezaaid, met als resultaat prachtige bloeiende bermen vol insecten, vogels, kleine 
zoogdieren en een bodem vol leven. Splinter wil dat de gemeente Woerden hier en 
op andere plaatsen in de gemeenten waar de biodiversiteit kan worden 
gestimuleerd, standaard ecologisch bermbeheer toepast. Het huidige klepelen (het 
verhakselen van bloeiende bermen) helpt onze bermen en onze biodiversiteit 
namelijk naar de knoppen. Dus géén geklepel meer, maar gefaseerd maaien en 
afvoeren. Dit wordt vastgelegd in het ecologisch beheerplan 2022-2027. 

• De gemeente heeft de zorgplicht voor een gezonde leefomgeving. Houtrook overlast 
van houtkachels en openhaarden is in verschillende wijken een probleem. Maar 
liefst 23% van het fijnstof in de lucht van onze gemeente is afkomstig van de 
houtrook. Het gaat niet alleen om de geur, maar het brengt ook diverse 
gezondheidsklachten en -risico’s met zich mee voor de houtstoker, het gezin en 
aanwonenden. Mensen met longklachten kunnen in de wintermaanden geen 
onbezorgde wandeling meer maken en kunnen geen raam meer openzetten in hun 
eigen woning. Splinter wil dat de gemeente met een oplossing komt om de overlast 
te beperken. 

• Woerden moet klimaatbestendig en waterrobuust worden. De gemeente Woerden 
moet zich voorbereiden op de stijging van de zeespiegel en weersextremen, zoals 
droogte, hitte, plaatselijke extreme regenval en stormen. De hoogteverschillen in 
Woerden zijn groot, maar grote delen van onze gemeente liggen onder zeeniveau. 
Ook zorgen onze klei- en veengrond en de grondwaterstand er voor dat water maar 
langzaam wegzakt. Als de dijken doorbreken, moet de gemeente een noodplan klaar 
hebben liggen. Evenals een plan om wateroverlast door weersextremen te 
voorkomen. Ook vergroening van de gemeente helpt daarbij, net als ruimte voor 
grote bomen. Tevens moet de gemeente Woerden zich harder inzetten tegen 
bodemdaling. 

• Subsidiemogelijkheden voor het afkoppelen van daken van het afvalwaterriool in 
oudere wijken en het aanleggen van een groen dak op de woning, schuur of 
bedrijfspand moeten behouden blijven en meer bekendheid krijgen bij onze 
inwoners. Het groen en watervriendelijk maken van schoolpleinen hoort daar ook 
bij. 
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• De gemeente Woerden stimuleert burgerinspraak en burgerparticipatie bij het 
vergroenen van de gemeente en bij het opstellen van plannen rondom 
natuurbeheer. 

• In de binnenstad zijn de kades hoog en het water is diep. Dit zorgt voor onveilige 
situaties, zowel voor mens en dier. Er moet iets gebeuren zodat mensen zichzelf 
kunnen redden als ze om welke reden dan ook per ongeluk te water raken, 
bijvoorbeeld met noodtrappetjes, o.a. in de haven / Rijnkade. 

 
[Zie voor meer standpunten rondom natuur en biodiversiteit: 
https://www.splinterpolitiek.nl/programma2021/natuur]  
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Klimaat, energietransitie en duurzaamheid 
 
Steeds vaker zien we van dichtbij de gevolgen van klimaatverandering. Om de gemeente, 
Nederland en uiteindelijk de hele planeet leefbaar te houden is er efficiënt, effectief en 
creatief beleid nodig. Feit is dat we zo snel mogelijk af moeten van fossiele brandstoffen. 
Voor ons en toekomstige generaties. De gemeente Woerden heeft daarin ook een 
belangrijke maar niet eenvoudige taak. De gemeente sprak eerder, in 2014, de ambitie uit 
om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Het nieuwe energieneutrale gemeentehuis was een 
eerste stap in de goede richting. Maar nu, anno 2022, loopt die ambitie alweer spaak omdat 
de gemeente de begroting niet sluitend kreeg. Splinter pleit voor een ambitieuze maar 
realistische doelstelling. We houden niet van ‘duurzame koploper-retoriek’ die uiteindelijk 
niet waargemaakt kan worden en de gemeente moet het huishoudboekje op orde hebben. 
 

• De rekening voor de energietransitie komt niet op de schouders van burgers. De 
gemeente Woerden heeft nu zelf ondervonden dat een klimaatneutrale gemeente 
niet zo eenvoudig te realiseren valt wegens gebrek aan financiën. Splinter wil dat de 
gemeente prioriteit stelt en bewoners helpt om hun oude huizen te isoleren. 
Bijvoorbeeld in het Schilderskwartier, waar de meeste huizen gebouwd zijn in de 
jaren ’50 tot ’70, hebben de mensen echt hulp nodig met het isoleren van hun 
huizen. 

• Duurzaamheidssubsidies vanuit de gemeente worden inkomensafhankelijk. 
Duurzame keuzes zijn vaak ook een goede investering in bijvoorbeeld een lagere 
energierekening. Het betaalt zich vanzelf terug. Die investering kunnen mensen met 
lage inkomens niet doen zonder subsidie. 

• Volgens Splinter dient er gefocust te worden op de inzet van zonne-energie, 
warmtenetten, groene waterstof, duurzame gebouwen met een zelfvoorzienend 
energiesysteem, slimme warmte-koude netten en energiebesparing om de 
klimaatdoelstellingen te halen. 

• Van 2022 tot 2045 stapt Woerden geleidelijk af van aardgas als bron voor 
verwarming, waarvoor duurzame alternatieven in de plaats komen. Woerden maakt 
een uitvoeringsplan, waarbij de wijken waar op korte termijn kansen liggen als 
eerste worden aangepakt. De gemeente kijkt nadrukkelijk mee met de plannen in 
andere gemeenten die soortgelijke ambities hebben: we hoeven het wiel niet 
opnieuw uit te vinden. Dat is zonde van de tijd en van het geld. 

• Biomassa is geen groene energiebron en zelfs geen transitiebrandstof: uitstoot 
houtige biomassa is per kWh hoger dan die van steenkool en het duurt gemiddeld 40 
jaar voordat een boom de vrijgekomen CO2 weer opneemt. Nederlandse 
biomassacentrales zorgen wereldwijd voor ontbossing en verlies aan biodiversiteit. 

• Splinter is tegen gaswinning onder Woerden. 
• Zonnepanelen willen we zo veel mogelijk op daken en daarna pas, als de beschikbare 

daken benut zijn, op de grond; de volgorde van de zogenaamde “zonneladder” 
wordt gehandhaafd. 

• Windmolens ‘ja, mits’: niet in natuurgebieden, niet dwars door vogeltrekroutes, niet 
op zee, niet op windluwe plaatsen, niet op gehoorafstand van woningen en niet op 
locaties waar dierhouderijen last hebben van geluid of slagschaduw. Voldoende 
draagvlak van de bevolking is onontbeerlijk. Als particulieren en bedrijven één of 
meerdere winddelen kopen, worden zij mede-eigenaar van een windmolen en 
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wekken ze hun eigen stroom op. Wanneer alle winddelen zijn gekocht, neemt de 
coöperatie de windmolen over. Zolang de windmolen draait, ontvangen de 
winddelers stroom van de winddelen. Dit bevordert draagvlak voor de plaatsing van 
windmolens. 

• Het aantal gratis bezoeken aan de milieustraat in de gemeente Woerden mag niet 
verlaagd worden. Op dit moment kunnen inwoners 24 keer gratis naar de 
milieustraat. Het helpt het milieu aanzienlijk als mensen hun afval gescheiden 
aanleveren. De extra moeite die mensen doen om hun afval in te leveren moet 
beloond worden. Voorstellen om het aantal gratis bezoeken aan de milieustraat te 
verlagen zal Splinter absoluut niet steunen. 

• Papierverbruik door gemeenten kost jaarlijks 1,5 hectare bos. Dat is per dag zo 
ongeveer 20 bomen door de printer. De gemeente Woerden mag van Splinter het 
goede voorbeeld gaan geven met papierloos werken. 

 
Ook ondernemers willen verduurzamen. Maar net als in de rest van het land, staan veel 
ondernemers in onze gemeente in de overlevingsstand en wordt met name de complexe 
verduurzaming, zoals circulariteit, begrijpelijk genoeg nog geen prioriteit. Zij zetten wel in 
op energiebesparing. Genoeg bedrijven blijven kijken naar manieren om te verduurzamen, 
maken er zelfs hun businessmodel van, en kunnen wel wat hulp van de gemeente 
gebruiken. 
 

• De gemeente Woerden geeft zo veel mogelijk ruimte aan duurzaam ondernemen en 
bedrijven die binnen de gemeente met creatieve klimaatvriendelijke oplossingen 
komen. Innovatieve klimaatoplossingen worden gestimuleerd. 

• In navolging van bijvoorbeeld de gemeente Amstelveen, gaat de gemeente Woerden 
gratis quickscans aanbieden waarmee bedrijven kunnen zien hoe en waar ze energie 
kunnen besparen. 

• De gemeente moet de obstakels wegnemen voor bedrijven om zonnepanelen op 
hun bedrijfspand te leggen. We mogen geen geschikte daken in onze gemeente 
onbenut laten, omdat de ruimte voor zonneweides en windparken in onze gemeente 
beperkt is. 

• Bedrijven kunnen in plaats van zonnepanelen ook kiezen voor een groen dak ten 
behoeve van klimaatadaptatie. Daken met sedum of ander groen kunnen tijdelijk 
regenwater opvangen bij extreme wateroverlast. Bovendien bevordert de begroeiing 
van daken de biodiversiteit. Rijksoverheid biedt met het herziene Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) de gemeente de mogelijkheid om maatwerk te 
kunnen bieden en in elk geval het duurzaam gebruik van daken op 
industriegebouwen en bedrijfspanden te stimuleren. Splinter vindt dat Woerden die 
mogelijkheden zo veel mogelijk moet benutten. 

• Gebouweigenaren mogen zelf bepalen of ze de opgewekte duurzame energie ter 
plekke zelf gebruiken of aan het net terugleveren. Ook kunnen ze ervoor kiezen een 
derde partij, bijvoorbeeld een energiecoöperatie, in te schakelen om hun duurzame 
zonnepanelen dak in te richten en te exploiteren. 

• In het herziene Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staat beschreven dat de 
gemeente vanaf 2022 de bevoegdheid heeft om van bedrijven te eisen dat 
bedrijfslocaties geheel energieneutraal worden. Hiermee mag de gemeente echter 
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geen disproportionele eisen op tafel leggen en moet er nadrukkelijk gekeken worden 
naar de lokale omstandigheden en de positie van de bouweigenaar. 
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Dierenwelzijn 
 
Splinter staat voor dierenwelzijn in onze gemeente. Als huisdier, in het wild en op de 
(kinder)boerderij: dieren maken onbetwist deel uit van onze gemeente en wij hebben 
daarin een verantwoordelijkheid. Niet in de laatste plaats omdat dieren op veel manieren 
afhankelijk zijn van de mens. Niet alleen gehouden dieren, maar ook wilde dieren zijn 
afhankelijk van de mens: wij moeten hun leefgebied in stand houden en waar mogelijk 
verbinden. Splinter wil de bewustwording binnen onze gemeente vergroten dat dieren een 
intrinsieke waarde hebben. Dat wil zeggen dat dieren waardevol zijn en wezens zijn met 
gevoel, los van het nut voor de mens. We willen dat dieren leven op een wijze waarbij zij 
hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dit is essentieel voor dierenwelzijn. 
 

• Het dierenwelzijnsbeleid in de gemeente Woerden kan veel beter. Splinter wil dat de 
gemeente Woerden een consistent en helder dierenwelzijnsbeleid voert waarin alle 
taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Ook krijgt een 
wethouder dierenwelzijn specifiek in de portefeuille en legt daarover periodiek 
proactief verantwoording af aan de gemeenteraad. Splinter wil dat er korte en lange 
termijndoelen worden geformuleerd om dierenwelzijn in de gemeente te 
bevorderen. De huidige Beleidsnota Dierenwelzijn (2016) krijgt een update. 

• De gemeente Woerden neemt verantwoordelijkheid voor het vervoer en de opvang 
van in het wild gevonden gewonde en verzwakte dieren. Gemeente Woerden krijgt 
een opvang voor in het wild levende dieren en deze kan rekenen op een vaste 
subsidie vanuit de gemeente. 

• De zorgplicht moet gelden voor alle houders van dieren. De waarborg dat er voor 
alle diersoorten voldoende eerstelijns veterinaire zorg beschikbaar is, is een 
intrinsiek onderdeel van de zorgplicht. 

• Hulpverlenende en handhavende instanties gaan beter samenwerken, zodat 
bijvoorbeeld de link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld tegen partner of 
kinderen eerder gesignaleerd wordt. 

• Dierenmishandeling wordt hard aangepakt. Veehouders/medewerkers van een 
veehouderij, medewerkers van een slachthuis, fokkers van gezelschapsdieren of 
particulieren die zich schuldig maken aan dierenmishandeling krijgen een levenslang 
beroepsverbod of houdverbod. Dierenmishandeling wordt niet getolereerd. De 
gemeente Woerden had veel eerder in moeten grijpen bij de beruchte teckelfokkerij 
in Woerden. Splinter is alert op dierenwelzijnsmisstanden en houdt de gemeente 
scherp. 

• Er komt een einde aan de bio-industrie: de intensieve veehouderij. Splinter promoot 
een duurzame omschakeling naar kleinschalige kringlooplandbouw. 

• De plezierjacht wordt verboden. 
 
[Kijk voor ons uitgebreide dierenwelzijnstandpunt op onze landelijke website: 
https://www.splinterpolitiek.nl/programma2021/dierenwelzijn.  
Voor onze standpunten over veehouderij en familiebedrijven, zie: 
https://www.splinterpolitiek.nl/programma2021/landbouw.]  
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Bijstand en armoedebeleid 
 
Splinter wil dat niemand in onze gemeente in armoede leeft. De gemeente Woerden heeft 
daar een belangrijke taak. Inwoners moeten op een laagdrempelige manier hulp kunnen 
zoeken bij het blijvend op orde krijgen van hun leven. Een oplettende en empathische 
gemeente waar mensen daadwerkelijk met hun problemen terecht kunnen is daarbij 
onmisbaar. 
 

• Gemeente Woerden kan het goede voorbeeld geven: de overheid is er voor de 
burgers en niet andersom. Inwoners worden tegemoet getreden vanuit vertrouwen 
in plaats van wantrouwen. 

• Laagdrempelige initiatieven voor mensen in armoede en/of schulden, zoals het 
SchuldhulpMaatje, worden uitgebreid en krijgen meer bekendheid. 

• De gemeente Woerden krijgt naast de normale voedselbank Woerden e.o. ook een 
dierenvoedselbank. Ook stimuleert de gemeente dat dierenartsen een fair tarief 
hanteren en korting voor mensen in ernstig financiële problemen. 

• Gratis sporten voor minima en jongeren tot en met 18 jaar. 
• Splinter wil dat de kostendelersnorm in de bijstand wordt afgeschaft en dat de 

gemeente Woerden er alles aan doet om de toepassing van de Participatiewet zo in 
te richten dat er geen schrijnende situaties ontstaan. De korting op de uitkering is 
behoorlijk en de huidige woningnood zorgt ervoor dat bijvoorbeeld ouders met 
volwassen kinderen met een groot probleem worden opgezadeld. Ook durven 
mensen geen relatie meer aan te gaan uit angst voor korten van de uitkering. 
Splinter wil dat de gemeente Woerden in navolging van andere gemeenten een 
proef start voor samenwonen met een bijstandsuitkering, waarbij mensen een half 
jaar of langer samen mogen wonen zonder dat zij op de uitkering worden gekort én 
dat inwonende kinderen en mantelzorgers sowieso buiten de kostendelersnorm 
vallen. Splinter wil daarnaast, zeker met de huidige inflatie, dat de bijstandsuitkering 
verhoogd wordt met minimaal €200,- per maand en er, in navolging van Amsterdam, 
geëxperimenteerd gaat worden met bijverdienen naast de bijstand. 

• De verplichte tegenprestatie in de bijstand die tot schrijnende situaties kan leiden, 
wordt afgeschaft. Maatwerk en de menselijke maat is hier leidend. 

• In veel gemeenten is er een doorgeslagen jacht op bijstandsfraudeurs gaande en 
mensen worden onterecht met wantrouwen tegemoet getreden. Dat mag in onze 
gemeente niet gebeuren. 

• Ook in Woerden zijn ouders het slachtoffer geworden van de Toeslagenaffaire en 
een aantal daarvan ondervinden daar nu nog problemen van. De gemeente 
Woerden helpt hen met de daaruit onstane (schulden)problematiek. Maar hoe zit 
het met de andere toeslagen? Hoe zit het met de bijstandsuitkeringen? Hoeveel 
mensen zijn in onze gemeente slachtoffer van een meedogenloze Belastingdienst? 
Splinter wil daar meer inzicht in krijgen en zorgen dat de gemeente er ook voor hen 
is. 

• Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om ondersteuning te bieden aan 
gezinnen die onvoldoende middelen hebben en wel in de vorm van materiële of 
andere bijstand, aldus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Splinter wil 
dat de gemeente Woerden haar voorzieningen uitbreidt. 
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• Maar liefst 1 op de 10 vrouwen in Nederland heeft door armoede weleens 
problemen om aan maandverband of tampons te komen. Dit komt voornamelijk 
voor bij vrouwen die afhankelijk zijn van de voedselbank, dak- en thuislozen en 
ongedocumenteerden. In navolging van de gemeente Utrecht moet de gemeente 
Woerden een structurele oplossing bedenken voor de menstruatie-armoede. 

• Corona zelftesten zijn duur en niet iedereen kan deze betalen. Splinter is blij dat de 
gemeente mensen met een laag inkomen gratis zelftesten ter beschikking stelt, 
bijvoorbeeld via Ferm Werk, Vluchtelingensteunpunt Groene Hart en het Inloophuis. 
Splinter wil dat dit initiatief behouden blijft en indien nodig uitgebreid wordt. 
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Verkeer, vervoer en openbare ruimte 
 
De manier waarop we van A naar B reizen is aan het veranderen. Informatie via je telefoon 
of internet, de opkomst van deelmobiliteit en de elektrificatie van voertuigen geven nieuwe 
mogelijkheden en uitdagingen. Deze verandering zorgt voor een nieuw evenwicht tussen 
gebruikers, bedrijven en overheden. 
 
De praktijk van de afgelopen decennia met de dominantie van de auto en gebruik van 
fossiele brandstof wordt over de gehele wereld als onhoudbaar gezien in ecologische en 
sociale termen. Aangezien mobiliteit nauw verweven is met het functioneren van de 
samenleving en ons dagelijks leven, vraagt dit om keuzes. Hoe kunnen we de positieve 
effecten van mobiliteit behouden en de negatieve impact ervan minimaliseren? 
 
Alles is in onze samenleving gericht op snelheid: sneller van A naar B. Maar gaat het ook 
daadwerkelijk sneller? Of zijn we even lang onderweg, maar reizen we voor hetzelfde steeds 
verder? Omdat we bijvoorbeeld verder van ons werk wonen, het regionale ziekenhuis is 
verdwenen, de buurtsuper is gesloten of omdat we liever naar de XL supermarkt gaan. Veel 
mensen zijn gelukkig mobiel, maar we zien in de samenleving ook mensen die het letterlijk 
niet bij kunnen benen. Zij hebben geen auto of niet genoeg geld voor een duur treinkaartje. 
Of wonen in kleine kernen waar de kleine faciliteiten dichtbij zijn verdwenen, omdat - in het 
kader van efficiëntie en kostenbesparing - het voordeliger is om één groot filiaal te hebben 
dan tien kleintjes. We moeten voorkomen dat mensen in een mobiliteitsarmoede terecht 
komen, waardoor zij niet meer optimaal kunnen functioneren in onze samenleving. We 
willen van de inwoners van de gemeente Woerden blijven horen wat er nodig is om de 
mobiliteit te verbeteren. (Inwoners zijn van harte welkom om laagdrempelig en veilig mee 
te praten in onze digitale fractiekamer: Splinter Fractiekamer Woerden. 
www.fractiekamerwoerden.nl)  
 
Splinter streeft naar een veilig, schoon en eerlijk mobiliteitssysteem. 
 

• Er wordt geïnvesteerd in gebiedsontwikkeling waarbij het openbaar vervoer in 
combinatie met de fiets zorgt voor een volwaardig alternatief voor de (eigen) auto, 
zowel op korte als op de lange afstanden. We stimuleren alle vormen van duurzaam 
vervoer.  

• We verbeteren de rol van actieve mobiliteit, zoals de voetganger en de fiets in het 
totale mobiliteitssysteem en participatie van alle doelgroepen (inclusiviteit). 

• Bewoners gaan meebeslissen over de inrichting van de openbare ruimte en het veilig 
gebruik van (hun eigen) mobiliteitsdata. 

• Leefgebieden worden zo veel mogelijk vrijgehouden van zware voertuigen en 
snelheden worden via fysieke en digitale mogelijkheden laag gehouden: voor 
veiligheid, betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en minder files. 

• Verstedelijking en mobiliteit worden gekoppeld door onder meer in te zetten op  
15-minuten-leefomgevingen. Dit betekent dat we streven naar een supermarkt, 
park, bibliotheek, café/restaurant en openbare werkplek binnen 15 minuten lopen of 
fietsen. Woerden neemt een voorbeeld aan gemeenten die het streven naar de  
15-minuten-samenleving al toepassen in hun beleid. 



 

 37 

• Lichtvervuiling wordt tegengegaan. Straatverlichting is waar mogelijk milieu- en 
natuurvriendelijk. Gedacht kan worden aan “slimme” straatverlichting die aanspringt 
door beweging op het wegdek en “meerijdt” met het verkeer. Of door gebruik van 
milieuvriendelijke lampen. Ook kan de kleur van het licht worden aangepast, zodat 
de impact minimaal is op nachtdieren. Deze aanpassingen mogen echter niet ten 
koste gaan van de verkeersveiligheid: maatwerk en balans zijn ook hier nodig. 

• Verkeersveiligheid in de Rijnstraat, met uitbreiding van de terrassen en een 
spekgladde geul in het midden, verdient de aandacht. 

• Nieuw parkeerbeleid in Woerden heeft voor veel weerstand gezorgd bij inwoners en 
ondernemers. Bij het formuleren van parkeerbeleid moet altijd leefbaarheid, de 
belangen van omwonenden en de ondernemers worden meegewogen. 

• De Rembrandtbrug, de geplande oeververbinding over de Oude Rijn, kost te veel 
geld (€24 miljoen). Het gaat dwars over de Romeinse limes (UNESCO Werelderfgoed) 
én het zorgt voor veel extra verkeersoverlast op de Hollandbaan/Waardsebaan. 
Splinter vindt dit een heel slecht plan en wil dat de bouw van de Rembrandtbrug 
wordt stopgezet. 

• Splinter is, met een aantal kanttekeningen, vóór een Oostelijke randweg. Half 
Woerden staat namelijk volledig vast in de spits, dankzij sluipverkeer vanaf de afslag 
Breukelen. Een randweg zorgt er in de toekomst voor dat het verkeer niet meer 
dwars door Woerden gaat. Dat is goed voor de doorstroming in de stad, het is goed 
voor de verkeersveiligheid voor met name fietsers en de luchtkwaliteit gaat erop 
vooruit. Voor delen van Woerden zal het ook geluidsoverlast schelen. Echter, de 
plannen zoals deze er nu liggen voldoen volgens Splinter niet. Het is onnavolgbaar 
hoe de randweg volgens de huidige plannen zou komen te lopen. Dus daar zal 
Splinter niet meer akkoord gaan. 

• Nederland is een distributieland. Splinter is landelijk een uitgesproken voorvechter 
van de kleine binnenvaart, omdat het de meest veilige, duurzame en betaalbare 
vorm van transport is. Minder uitstoot, minder ongevallen, minder files, want dankzij 
de kleine binnenvaart wordt 25% van onze producten over het water vervoerd. De 
bereikbaarheid van de vaarroute langs Woerden is voor de kleine binnenvaart van 
groot belang. De gemeente Woerden dient zich samen met het waterschap HDSR 
actief in te zetten dat de Oude Rijn en de Grecht (inclusief de Schutsluis) optimaal 
toegankelijk blijven als vaarwegen voor de kleine binnenvaart. 

 
Openbaar vervoer 
 

• Het OV moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn, ook als je in een kleine 
kern woont of als je een lichamelijke beperking hebt. Treinstations moeten 
toegankelijk zijn voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers. 

• Verschillende vormen van OV moeten goed op elkaar aansluiten.  
• In de kleine kernen van Woerden moet geïnvesteerd worden in beter openbaar 

vervoer en alternatieve vormen van vervoer, zodat mensen minder afhankelijk 
worden van hun auto. 

• Reizen met het OV moet comfortabel zijn en aansluiten op de behoeften van de 
zakelijke reiziger, met vergader- en werkfaciliteiten op knooppuntstations en ieder 
treinstel beschikt over wc, stopcontact en internet.  

• De OV-fiets wordt op meer plekken beschikbaar. 
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Fiets 
 
Fietsen en wandelen worden gestimuleerd met kwalitatieve en veilige (snel)fietspaden en 
aantrekkelijke wandelpaden- en routes. Concrete voorbeelden van wat Splinter wil: 
 

• De geplande fietsbrug over de Cattenbroekertunnel en het snelfietspad, maar ook de 
toekomstige wandelpromenade op de Steinhagenseweg en ongelijkvloerse 
kruisingen om gevaarlijke verkeerssituaties op te lossen, zijn goede voorbeelden. 

• Verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers en het openbaar vervoer eerder 
groen licht krijgen en voorrang bij regen. Ja, dat bestaat echt! Bijvoorbeeld in 
Apeldoorn. 

• Fietstunnels worden veiliger gemaakt. Verlichting doet veel, maar buurtpreventie in 
samenwerking met de politie en andere handhavers ook. 

• Er wordt meer ingezet op milieuvriendelijke dynamische fietspadverlichting, waarbij 
de belangen van fietsers en de natuur worden verenigd. Hierbij beweegt de 
verlichting met de fietser mee en wordt het achter de fietser weer gedimd door 
middel van sensoren. In verschillende gemeenten, bijvoorbeeld in Helmond, is dit al 
een succes. 

• Bij alle scholen komen ‘schoolzones’ om de verkeerssituatie rondom scholen veiliger 
te maken. 

• Fietsroutes worden in de gemeente beter gemarkeerd en worden zichtbaarder 
gemaakt. Zo neem je altijd de kortste en veiligste route naar bestemmingen in en 
rondom de gemeente Woerden. 

• Bij onveilige situaties waar gemotoriseerd verkeer het fietspad kruist, worden 
duidelijker markeringen op het wegdek aangebracht. Dit zorgt ervoor dat 
gemotoriseerd verkeer hier meer aandacht voor heeft en de kans op een aanrijding 
tussen fietser en automobilist kleiner wordt. Bij diverse kruispunten langs de 
Steinhagenseweg is dit al gedaan, nu de rest van Woerden nog. 
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Lokale economie 
 
Voor een gezonde economie en een leefbare gemeente zijn ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf (mkb) onmisbaar. Zij zijn onmisbaar voor de omslag naar een duurzame 
economie waarin we met respect voor de leefomgeving en het klimaat lokaal produceren en 
consumeren. Een sterk mkb zorgt voor stabiliteit van de werkgelegenheid. Liever veel 
mkb’ers dan één heel groot bedrijf. De overheid moet deze ondernemers de ruimte geven 
om succesvol te kunnen ondernemen. Onnavolgbare regelgeving moet worden ingeperkt en 
geschrapt. Innovatie en duurzame initiatieven worden actief gestimuleerd. 
 
De overheid en het mkb zitten niet meer op dezelfde lijn. Het is al lange tijd duidelijk dat 
overheid en bedrijfsleven uit elkaar zijn gegroeid. Men luistert niet meer naar elkaar en er 
lijkt steeds minder draagvlak om bijvoorbeeld samenwerking aan te gaan en/of elkaar te 
voeden met ideeën. Geef de ondernemer genoeg de mogelijkheid om de problemen in 
zijn/haar industrie aan te geven of te verduidelijken. Betrek juist hun expertise en bespreek 
samen innovatieve plannen, ideeën en duurzame oplossingen. Kom als gemeente meer op 
voor de Woerdense middenstander, het kleinbedrijf en zzp’er. Durf te promoten! 
 

• Veel ondernemers in onze gemeente hebben het zwaar te verduren tijdens de 
coronacrisis en hebben te maken met ziek personeel, tijdelijke sluitingen en zelfs 
dreigend faillissement. Winkels, horecazaken, culturele sector en andere bedrijven 
zoals kapperszaken en vergelijkbare dienstverleners worden enorm geraakt door de 
coronamaatregelen. Splinter wil dat de gemeente Woerden in navolging van andere 
gemeenten de noodklok luidt bij Rijksoverheid. Wij pleiten voor meer maatwerk, 
zodat met creativiteit en goede samenwerking met ondernemers veilige 
(openstellings)maatregelen getroffen kunnen worden en de ondernemers zo meer 
toekomstperspectief geboden kan worden. 

• Het mkb moet kunnen vertrouwen op stabiele regelgeving op gemeentelijk niveau. 
• Het ondoordringbare woud aan nutteloze regelgeving wordt teruggedrongen. 

Splinter is voor minder maar betere regels. Maatregelen die duurzaam ondernemen 
en innovatie ondersteunen, blijven of worden ontwikkeld. “Greenwashing”, een 
groen sausje over vervuilend beleid voor de bühne, wordt tegengegaan. 

• De overheid stopt met van bovenaf opleggen hoe ondernemers het beste kunnen 
ondernemen. Dat weten ondernemers heel goed zelf. Bovendien wordt er te veel 
over de ondernemers gepraat, in plaats van met de ondernemers. Het vertrouwen 
moet over en weer worden hersteld door goed naar de mkb’ers te luisteren. Niet 
alleen met grote brancheorganisaties en ondernemersverenigingen, maar juist óók 
met de kleine winkelier op de hoek. Mkb’ers hoeven bij Splinter niet achteraan de rij 
aan te sluiten in de hiërarchie van de Haagse lobby; dat is enerzijds niet transparant 
en anderzijds zitten er dan te veel schakels tussen. Liever horen wij het direct van de 
burgers en de ondernemers zelf via ons participatieplatform: de digitale 
fractiekamer. Zie voor onze lokale fractiekamer: www.fractiekamerwoerden.nl  

• Vanaf de start van een onderneming wordt circulair denken en handelen door de 
gemeente gestimuleerd met gunstige regelgeving en voordelen voor ondernemingen 
die zich specialiseren in duurzaamheid. 

• Regionaal produceren en lokaal ondernemerschap worden gestimuleerd. Splinter is 
ook een groot voorstander van streek- en boerderijwinkels. 
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• Oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan door lokale ondernemers meer ruimte 
te geven om zich te onderscheiden van internetwinkels door het toevoegen van 
‘beleving’. Het verkrijgen van vergunningen voor ondernemerschap in de 
binnenstad, ter promotie van winkelen in de winkelstraten in plaats van op internet, 
wordt eenvoudiger. Lokale kleine winkeliers kunnen zich daardoor onderscheiden, 
waardoor de binnenstad een leukere en leefbare plek blijft. 

• Splinter ondersteunt plannen voor een compacte binnenstad van Woerden: een 
aantrekkelijk kernwinkelgebied op het Kerkplein en de Voorstraat, de Rijnstraat als 
‘huiskamer’ van de stad, de Wagenstraat opnieuw ontwikkelen met de focus op 
dagelijks winkelen én cultuur, mooi stads wonen in de Havenstraat en Nieuwstraat. 
En de juiste verbindingen tussen al deze plekken. De verwachting is dat er in 2030 
zo’n 20 procent minder winkels zijn in Woerden dan nu. Splinter wil geen leegstand 
en met creativiteit kunnen we een prachtige compacte binnenstad creëren die 
toekomstbestendig is. Alles in samenspraak met ondernemers en omwonenden. 

• Publiek-private samenwerking wordt gestimuleerd. 
 
Familiebedrijven 
 
Woerdense familiebedrijven zijn van grote waarde voor de lokale economie en de 
werkgelegenheid. Door problemen rond de opvolging in familiebedrijven dreigen een groot 
verlies aan werkgelegenheid en uitholling van de groei. 
 

• Het overnemen van familiebedrijven door een volgende generatie moet eenvoudiger 
en betaalbaarder worden. Overname binnen de familie mag niet gedwarsboomd 
worden door een woud aan regelgeving. 

 
[Zie voor onze landelijke standpunten over familiebedrijven onze website: 
https://www.splinterpolitiek.nl/programma2021/economie] 
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Veiligheid 
 
Sinds de invoering van de Nationale Politie is de centrale aansturing van agenten vanuit Den 
Haag en het onttrekken van macht over de politie bij lokale burgemeesters een heikel punt. 
 
Ook hebben agenten nog nauwelijks zeggenschap over hun taken en rooster. Door de 
centrale aansturing worden wijkagenten steeds weggeroepen voor bredere taken, de 
noodhulpdiensten, waardoor ze te weinig aan hun buurt- en wijktaken toekomen. 
Taakaccenthouders komen in de knel met hun werk in de basispolitiezorg. Door de 
vergrijzingsgolf en de vele agenten die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, zijn er snel 
17.000 nieuwe agenten nodig. De opleiding van nieuwe agenten gaat echter te traag. De 
werkdruk stijgt, evenals de uitval. Splinter vindt dat de balans hersteld moet worden. 
 

• Sinds de lokale politie is opgegaan in de Nationale Politie, heeft de gemeente helaas 
niet heel veel invloed meer op waar de politie wordt ingezet. Gelukkig hebben we in 
Woerden in iedere wijk een wijkagent en doen deze agenten meer dan hun best om 
de oren en de ogen in de wijk te zijn. Splinter pleit er in het algemeen voor dat 
agenten meer vrijheid en zeggenschap krijgen in hoeveel tijd zij besteden aan hun 
wijk en de verschillende taakaccenten. Door de inzet bij spoed, het groeiende 
landelijke tekort aan agenten door de vergrijzing en het beperkte aantal 
opleidingsplaatsen voor nieuwe agenten, is dat nogal eens een uitdaging. Ook stijgt 
de vraag naar boa’s voor de handhaving in gemeenten. 

• Het is een overheidstaak om onze wijken veilig te houden. Veiligheid bevorderen 
door preventie verdient altijd de voorkeur boven repressie. Buurtpreventie is het 
beste mogelijk door, in samenwerking met burgers, de wijkagent(en) veel meer 
capaciteit in personele bezetting en in uren te geven. Ogen en oren, kennen en 
gekend worden, uitwisseling van informatie: dat komt de veiligheid meer ten goede 
dan een sanctie. Het opleggen van boetes en straffen weerhoudt de mensheid niet, 
maar tijdig aanspreken op gedrag en eigen verantwoordelijkheid levert veel meer 
op. Wel wil Splinter ervoor waken dat buurtpreventie alleen iets wordt voor burgers: 
de politie en andere handhavers blijven een belangrijke rol spelen in het veilig 
houden van onze gemeente. 

• Er moet verandering komen in het onbarmhartig PTSS-beleid van de Nationale 
Politie. Agenten met PTSS moeten ruimhartig gecompenseerd worden. Het nieuwe 
beleid dat aangekondigd is voor agenten met PTSS is strenger; de politie wijst 
stelselmatig aansprakelijkheid af van agenten die door hun werk een psychisch 
trauma hebben opgelopen en daardoor niet meer kunnen werken. Het gaat om 
agenten met PTSS die recht hebben op twee soorten schadevergoeding: 
smartengeld en een vergoeding voor materiele restschade. Deze agenten vallen door 
het nieuwe beleid, tussen wal en schip. Splinter vindt dat deze agenten de 
vergoeding moeten krijgen waar zij eerder al recht op hadden en dat het oude 
ruimhartigere PTSS-beleid bij de politie moet terugkeren. Splinter wil dat de 
gemeente Woerden zich actief inzet voor (voormalig) agenten, werkend of 
woonachtig in de gemeente, die kampen met PTSS. 

• Politievrijwilligers doen onmisbaar werk om de druk op betaalde collega’s te 
verminderen. Landelijk zijn er ongeveer 2700 politievrijwilligers die bijzonder 
gemotiveerd zijn, dezelfde opleiding hebben gevolgd en hetzelfde werk doen als hun 
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betaalde collega’s. Splinter wil dat politievrijwilligers als volwaardige medewerkers 
gezien worden door de politie: zij hebben dezelfde rechten en plichten. 

• Geen boa’s uitrusten met meer wapens; investeer in de politie. 
 
Optimale brandweerzorg is in onze gemeente, net als de politie, onmisbaar om de veiligheid 
te waarborgen. Ook de veiligheid van de brandweervrijwilligers moet gewaarborgd worden. 
 

• De brandweerkazernes in Harmelen, Zegveld en Kamerik zijn verouderd en voldoen 
niet meer aan de ARBO-regels. Splinter is blij dat er in ieder geval voor Harmelen en 
Zegveld gekozen wordt voor nieuwbouw van de kazernes en wil dit ook voor 
Kamerik. Splinter wil dat er haast gemaakt wordt met het vinden van geschikte 
bouwlocaties voor de nieuwe brandweerkazernes. 

• De brandkranen in de gemeente laten te wensen over. Er zijn zorgen over het 
onderhoud van de kranen en locatiebordjes ontbreken bijvoorbeeld in Harmelen. De 
gemeente Woerden is verantwoordelijk voor deugdelijk onderhoud, zodat de 
brandkranen bij calamiteiten snel opengaan. 

 
Als er met de jaarwisseling vuurwerk mag worden afgestoken door inwoners van Woerden, 
geeft dit veel overlast en schade. Splinter wil dit minimaliseren. 
 

• Vuurwerkverbod voor het afsteken van consumentenvuurwerk rond de 
jaarwisseling. Vuurwerkoverlast in het algemeen wordt harder aangepakt. De 
gemeente Woerden dient een professionele vuurwerkshow met Oud & Nieuw te 
faciliteren. 

• Splinter is voor een verbod op carbidschieten. Zolang er geen verbod is, zal in ieder 
geval in de APV van de gemeente Woerden, net als in veel andere gemeenten, 
gedetailleerde regels worden opgenomen over een geruime afstand tot de 
bebouwde kom en dierenverblijven. 
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Digitale samenleving 
 
Met de steeds snellere digitalisering van de samenleving, de toename van cybercriminaliteit 
en nieuwe vormen van werken en leven komt een gezonde balans tussen privacy en 
(digitale) veiligheid steeds meer onder druk te staan. Dit vraagt om concrete actie en 
heldere standpunten als het gaat om een ook digitaal veilig Woerden waarin zowel privacy 
als grondrechten overeind blijven. 
 
Splinter is bezorgd. Het hacken van een computer of het plaatsen van ransomware, bedoeld 
om gegevens en geld te stelen: in het Groene Hart registreerde de politie in 2021 meer 
gevallen van cybercrime. In de gemeente Woerden ging het om 64 gevallen van cybercrime 
in 2021, tegen 37 in 2020. Wij willen dat er meer aandacht besteed wordt aan het veiliger 
maken van Woerden, haar inwoners en bedrijven. 
 

• De gemeente heeft een inspanningsverplichting om de burgers die digitaal actief zijn 
in Woerden zoveel als mogelijk te vrijwaren van - en te beschermen tegen - 
spionage, discriminatie, grove privacy-schendingen en andere grondrechten binnen 
het digitale domein. 

• Het verzamelen van gedragsinformatie in de publieke ruimte (bijvoorbeeld via Wi-Fi 
of gezichtsherkenning) door private partijen wordt verboden. Alleen 
beveiligingsbedrijven en/of particuliere onderzoeksbureaus die opereren in opdracht 
van een publieke organisatie zijn hiervan uitgezonderd. De gemeente zelf dient 
uitermate terughoudend te zijn bij het verzamelen van dergelijke informatie. 

• Overheidsorganisaties die de burgers en bedrijven bij wet verplichten om 
(persoons)gegevens aan te leveren mogen deze nimmer “verrijken” met gegevens 
van derden, met name waar dit gedragsgegevens zijn, tenzij dit expliciet bij wet is 
bepaald. Camerabeelden, parkeerinformatie, abonnementen, energieverbruik, 
telefoon- en internetgedrag, kijk- en luistergedrag, reisinformatie, enzovoorts 
worden alleen gebruikt voor de directe doelstelling (veiligheid, tol, 
kostenberekening) en niet voor andere doeleinden. 

• Vanuit de gemeente dient er een richtlijn te komen dat ten minste 10% van het 
totale ICT budget van een organisatie besteed wordt aan cybersecurity. Het budget 
dient te worden ingezet om de cybersecurity en –weerbaarheid van een organisatie 
tenminste op een per sector bepaald minimumniveau te krijgen of te houden. De 
gemeente dient hierbij zelf het goede voorbeeld te geven. Bedrijven moeten deze 
uitgaven als aparte post meenemen in hun financiële verslaglegging, naast hun 
reguliere resterende ICT budget. 

• Publieke organisaties zoals de gemeente zijn verplicht om via incident rapportage 
hun ‘lessons learned’ van ernstige cybersecurity incidenten te delen, zoals 
bijvoorbeeld bij de Universiteit van Maastricht. Op deze manier leren organisaties 
van elkaar en kunnen de weerbaarheid tegen cyberaanvallen en –criminaliteit 
verhogen. Ook draagt het bij aan het verminderen van de schaamte die bestaat bij 
organisaties om te delen dat zij slachtoffer zijn. Private organisaties zijn niet verplicht 
om dergelijke zaken te delen, maar dit zal wel gestimuleerd worden. 

• Circa 70% van de cyberaanvallen is gericht op mkb-ondernemingen, die vaak niet of 
slechts deels over de kennis en middelen beschikken om zich hiertegen afdoende te 
kunnen verdedigen. Splinter wil dat de overheid actief ondersteuning gaat bieden 
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aan het mkb in de vorm van kennis en middelen om zo ook een veilig digitaal 
ondernemersklimaat te scheppen in ons land. 

• Splinter pleit ervoor dat vanuit Rijksoverheid semi-overheidsinstellingen, 
gemeenten, provincies, waterschappen, et cetera, waar nodig en gewenst worden 
ondersteund bij het opstellen van cybersecuritydraaiboeken, handelingsprotocollen 
en andere documentatie, kennis en middelen die helpt om deze publieke 
organisaties weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen. De gemeente Woerden 
moet zich hier ook naar de landelijke overheid sterk voor maken. 

• Alle software die is gebouwd met belastinggeld moet als open source software 
vrijelijk door anderen gebruikt kunnen worden, tenzij er zwaarwegende 
(veiligheids)belangen zijn om dit niet te doen. Dit geldt met terugwerkende kracht 
ook voor software van mislukte of mislukkende ICT-projecten bij de overheid. 
Actuele voorbeelden zijn het pgb-systeem en de software voor de Omgevingswet. 

• Binnen de overheid en dus ook de gemeente Woerden dienen er binnen 10 jaar 
alleen nog source software of opensource componenten geïmplementeerd te 
worden, tenzij er een gegronde reden is om hiervan af te moeten wijken. Deze 
afwijkingen en bijbehorende kosten/budgetten worden jaarlijks door het college 
gerapporteerd aan de gemeenteraad en openbaar gepubliceerd. 

 
[Zie voor meer privacy- en ICT standpunten ons uitgebreide standpunt op de landelijke 
website: https://www.splinterpolitiek.nl/programma2021/privacyict]  
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Onderwijs en arbeidsmarkt 
 
Onderwijs moet erop gericht zijn om kinderen en jongvolwassenen de kennis en de 
handvatten te bieden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, mondige en kritische burgers. 
De gemeente Woerden heeft de verantwoordelijkheid om aansluiting van zorg en onderwijs 
goed vorm te geven, onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, toe te zien op de 
leerplicht en diverse andere wettelijke taken. 
 

• Scholen moeten voor ieder kind een passende plek vinden en passend onderwijs 
garanderen, zonder extra ouderbijdrage. Of je kind nu les krijgt in het speciaal 
onderwijs of juist hoogbegaafd is: scholen moeten zorgen voor passend onderwijs 
binnen de reguliere onderwijstijd, zonder extra kosten voor ouders. Hoge 
ouderbijdragen worden afgeschaft. 

• Er wordt meer aandacht besteed aan onderadvisering van scholieren, ook op scholen 
buiten de grote steden. Kinderen worden nu naar een lager niveau gestuurd dan zij 
daadwerkelijk aankunnen. Dat is zonde van ieders talent. Ieder kind moet het 
maximale uit zichzelf kunnen halen, daarom pakken we onderadvisering aan. 

• Zeker in tijden van corona waarin leerachterstanden op de loer liggen, zou er een 
mogelijkheid tot het invoeren van facultatief, extra te volgen onderwijs ingevoerd 
moeten worden. Hierbij kunnen kinderen extra onderwijs krijgen als zij dat nodig 
hebben. Ook voor meer uitdaging en het stimuleren van creativiteit. 

• Sporten is gezond! Daarom wil Splinter aandacht voor beweging op school. 
Zwemlessen en sport wordt, voor zover dat niet het geval is, een 
standaardonderdeel op elke basisschool. 

• Tienvingerblindtypen is inmiddels een basisvaardigheid waar kinderen de rest van 
hun leven veel profijt van hebben. Kinderen leren op school met tien vingers typen. 
Typcursussen zijn vast onderdeel van het lespakket. 

• We zorgen ervoor dat docenten veilig hun werk kunnen doen en dat elk 
maatschappelijk onderwerp bespreekbaar is. Zo leiden we onze scholieren op tot 
kritische denkers. 

• Splinter wil dat er actief ingegrepen wordt wanneer extremistische of 
antidemocratische groepen hun gedachtegoed proberen op te leggen aan 
scholieren. Er wordt ingegrepen wanneer het klimaat op scholen niet veilig is voor 
LHBTI-scholieren of -personeel. Discriminatie, op welke manier dan ook, is niet 
welkom in onze gemeente. Ook niet op onze scholen. 

• De gemeente Woerden moet ondersteunen in het opzetten van een 
onderwijsprogramma over cybersecurity en cyberpesten. Onze kinderen zijn in deze 
digitale wereld kwetsbaar. Mediawijsheid moet een vast onderdeel worden van het 
lesprogramma. 

• Ook in de gemeente Woerden mist het onderwijs soms aansluiting op de 
arbeidsmarkt. Er zijn tekorten in veel beroepsgroepen, bijvoorbeeld in de zorg, de 
horeca en de techniek. Jongeren zouden moeten worden opgeleid waarin ze goed 
zijn en waardoor zij liefde voor hun toekomstige vak kunnen ontwikkelen. De 
gemeente heeft volgens Splinter de taak om wervend en faciliterend op te treden 
voor periodieke beroepenfeesten in de gemeente, waarin leerlingen uit het 
praktijkonderwijs op een positieve manier kennismaken met praktijkberoepen, maar 
ook ruimte geven aan meer inspirerende initiatieven zoals de Woerdense 
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TechnoHUB, een leeromgeving waarin zij kunnen kennismaken met de nieuwste 
technieken. Het helpt de lokale ondernemers én het zorgt voor minder uitval op 
school als je leerlingen uitzicht geeft op een stageplek. Geef jongeren in de 
gemeente Woerden een toekomstdroom waar ze naartoe kunnen leren en werken. 
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Kunst, cultuur en erfgoed 
 
Kunst en culturele initiatieven verbinden. Het stemt tot nadenken, het slaat bruggen en het 
zorgt ervoor dat mensen zich op een laagdrempelige manier kunnen verplaatsen in een 
ander. Het kan inspireren, hoop geven, maar ook uiting geven aan gevoelens die zonder 
kunst niet of moeilijker kunnen worden geuit. Het geeft energie voor zowel de Woerdense 
makers als de mensen die van de kunst en cultuur genieten. Kunst en cultuur zijn in onze 
samenleving heel waardevol en daarom wil Splinter dat de gemeente hierin investeert.  
 
Splinter wil zekerheid bieden aan hen die ons land inspireren, die Nederland mooier en 
esthetischer maken. Kunstenaars en de culturele sector kunnen daarom rekenen op de 
steun van Splinter. 
 
Ook kunstenaars hebben het tijdens de coronacrisis extra moeilijk gehad. Veel culturele 
initiatieven, uitvoeringen en exposities konden niet plaatsvinden. Daarom wil Splinter dat de 
gemeente nog beter haar best doet om beeldende en uitvoerende kunst te faciliteren en in 
het algemeen structureel te ondersteunen. Net zoals in sectoren als zorg en andere publieke 
zaken moet je binnen de kunsten niet het korte termijn verdienmodel willen optimaliseren, 
maar beseffen dat kunst bijdraagt aan een sterke, weerbare samenleving zoals goede zorg 
en huisvesting dat ook doen. 
 
Dit is wat Splinter onder andere voor de kunst en cultuur in Woerden wil bereiken: 
 

• De gemeente zorgt ervoor dat ook kleine maar waardevolle initiatieven open kunnen 
blijven in Woerden en geeft de komende jaren onverminderd uitvoering aan de 
doelstellingen uit het Cultuurmanifest 2021-2023. Het nieuwe college van 
burgemeester & wethouders geeft aan de culturele partners en de gemeenteraad 
een halfjaarlijkse update over de concrete voortgang van de realisatie van de 
doelstellingen uit het manifest. Ook wordt het manifest in samenspraak met de raad 
en culturele partners waar nodig aangevuld om te komen tot een toekomstbestendig 
Cultuurmanifest vanaf 2023. 

• De gemeente Woerden moet bij Rijksoverheid lobbyen om de corona 
steunmaatregelen voor de culturele sector en evenementen te verlengen, nu ook na 
het beëindigen van de lockdown in januari 2022, veel evenementen, voorstellingen 
en exposities niet kunnen plaatsvinden. Ondanks het beëindigen van de lockdown 
worden veel geplande activiteiten namelijk afgezegd, omdat het gewoonweg niet 
rendabel is met veel minder publiek per zaal. 

• Het bedrag dat besteed wordt aan gemeentelijke ondersteuning voor kunst en 
cultuur wordt verhoogd, bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage aan Stichting 
Cultuur Platform Woerden. Deze stichting zonder winstoogmerk ondersteunt 
culturele initiatieven van Woerdense makers, zowel amateur als professioneel. 

• Culturele organisaties kunnen nu bij Rijksoverheid voor vier jaar een 
subsidieaanvraag doen. Splinter wil dat deze periode wanneer nodig wordt verlengd 
naar acht jaar. De gemeente Woerden kan daarvoor lobbyen. Kunstenaars dienen 
meer directe toegang tot subsidies en/of ondersteuning te krijgen. Splinter staat 
positief tegenover een vernieuwde vorm van de WWIK (Wet Werk en Inkomen 
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Kunstenaars). Dit is een regeling die positief is geëvalueerd en bovendien 
kostenneutraal.  

• Kunst en cultuur is ook van groot belang voor de jeugd. Een kritische geest is een 
vrije geest, daarom moet elke jongere tot en met 17 jaar gratis toegang krijgen tot 
musea in de gemeente Woerden. Kunst, cultuur en aandacht voor creatieve 
competenties op scholen moet zo vanzelfsprekend zijn als lezen en rekenen. 

• Naast oog voor de ‘grote’ musea wil Splinter ook aandacht schenken aan kleinere, 
lokale musea, zoals in de gemeente Woerden. We zorgen ervoor dat we deze musea 
niet uit het oog verliezen en zullen blijven bestaan. 

• Woerdense kunst wordt voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. De gemeente 
Woerden faciliteert en ondersteunt meer initiatieven zoals de ‘Leo 
Gestelpromenade’: reproducties hangen door de hele stad als een eerbetoon aan 
een beroemde Woerdense schilder, die één van de belangrijkste Nederlandse 
schilders uit de eerste helft van de 20e eeuw was. Zo kan iedereen van deze 
schilderkunst genieten. 

• Kunst wordt gemaakt door vrije geesten, los van iemands identiteit. 
Diversiteitsquota in de kunstsector remmen de vrije ontwikkeling. Ook in de 
kunstsector is geen plaats voor identiteitsdenken. 

• Beoordeling in kunstcommissies moet weer gericht zijn op waarden als 
zeggingskracht, originaliteit, artistieke kwaliteit in plaats van publieksbereik of de 
afkomst van de maker.  

• De kunstwereld is bij uitstek het domein waar nieuwe ideeën worden 
geïntroduceerd, vanuit autonomie, vrije expressie of een kritische houding. 
Artistieke vrijheid is cruciaal voor de ontwikkeling van een samenleving op basis van 
een open ideeënstrijd; kunstenaars moeten mensen tegen het hoofd mogen stoten 
en verdienen daarin steun van een overheid die staat voor de vrijheid van 
meningsuiting (artikel 7 Grondwet). 

• De kunsten zouden net zoals wetenschap en journalistiek een plek moeten zijn waar 
het beste idee aan invloed wint en getoetst kan worden op houdbaarheid of 
moraliteit. Dat is niet altijd het meest politiek- of ideologisch correcte of meest 
welgevallige idee. Maar juist dit brengt ons als samenleving verder. 

• Het is een bekend probleem: bibliotheken die moeten sluiten omdat ze niet rond 
kunnen komen. Een leven lang lezen en leren is een adagium dat Splinter aan het 
hart gaat. We zorgen niet alleen dat bibliotheken financieel rond kunnen komen, 
maar ook dat bibliotheken een inspirerende plaats zijn waar mensen kunnen werken 
aan hun persoonlijke ontwikkeling. 
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Splinter zet zich ook in voor het behoud van cultureel en monumentaal erfgoed. 
Wij zijn blij dat het Woerdense castellum, de Romeinse Limes (de Noordelijke grens van het 
Romeinse Rijk) die dwars over ons Kerkplein loopt, sinds kort als archeologisch monument 
op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Woerden moet haar erfgoedparels koesteren. 
 

• Onze (archeologische) monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en het 
cultuurlandschap moeten beschermd worden. Ook het Groene Hart moeten wij 
open houden en beschermen (zie ook het hoofdstuk Gezonde en groene 
leefomgeving). In Woerden alleen al hebben we meer dan 50 monumenten die het 
beschermen meer dan waard zijn. 

• Splinter wil geen megalomane Rembrandtbrug over de Romeinse Limes. (Zie ook het 
hoofdstuk ‘Verkeer, vervoer en openbare ruimte’). 

 
Weinig gemeenten in Nederland hebben zo’n rijke geschiedenis als de gemeente Woerden.  
 

• De rijke historie van onze prachtige vestingstad, maar ook de geschiedenis van de 
drie dorpen die onze gemeente rijk is, moet worden doorgegeven en onderwezen op 
basisscholen en middelbare scholen.  

• Onze cultuur is iets om trots op te zijn, maar natuurlijk hebben we ook donkere 
dagen gekend. Daar sluiten wij onze ogen niet voor, maar we bieden context: 
bijvoorbeeld standbeelden van zeehelden en VOC-lieden worden niet weggehaald, 
maar voorzien van een historische beschrijving zonder ideologische invloed. Zo 
geven we een objectief beeld. Ditzelfde geldt voor straatnaamborden. 

• Splinter vindt dat er erkenning moet komen voor de Molukse gemeenschap. 
Woerden heeft een grote Molukse gemeenschap. De gemeente Woerden heeft, in 
samenwerking met andere gemeenten, al meerdere pogingen gedaan om de 
Nederlandse regering te bewegen om het leed te erkennen dat de Molukkers is 
aangedaan na hun aankomst in Nederland. Splinter wil dat die erkenning er nu 
eindelijk komt. Ook behoren kinderen op de basisschool en middelbare school 
geschiedenisles te krijgen over de Molukse gemeenschap in Woerden en Molukse 
cultuur. Molukse jongeren voelen zich soms nog steeds geïsoleerd in onze gemeente 
en dat mag niet langer voortduren. Er moet structureel meer geïnvesteerd worden in 
de Molukse jeugd en jongerenwerk. 
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Gemeentefinanciën op orde 
 
De gemeente Woerden heeft in korte tijd een bedenkelijke staat van dienst opgebouwd als 
het gaat om grip houden op de in- en uitgaven van de gemeente. De afgelopen jaren werd 
blunder op blunder gestapeld. Rekenfouten met de ozb-aanslag, vergeten om €2,5 ton in de 
pensioenpot voor wethouders te storten, een gat van €2,2 miljoen in 2019 wegens een 
soortgelijke pensioenpotfout, €1,3 miljoen te kort voor jeugdzorg omdat bij de begroting 
een spreadsheat ontbrak. En begin 2021 kregen 250 huishoudens in Waterrijk een te hoge 
afvalstoffenheffing, wederom door een rekenfout. Bij de behandeling van de parkeernota 
was de ambtelijke organisatie vergeten de nieuwe tarieven mee te sturen naar de 
raadsleden. 
 
Uit een vergelijking van de jaarrekeningen 2019 van alle Nederlandse gemeenten, door de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), bleek dat Woerden één van de 54 gemeenten 
was die onder een 6 scoorde en met een 4 zelfs aan de onderkant bungelde. De daar op 
volgende jaarrekening 2020 (Woerden kreeg een 4,5) en de najaarsrapportage 2021 laten 
ook slechte cijfers zien.  
 
Er kan niet gewacht worden op de effecten van de Strategische Heroriëntatie, omdat deze 
effecten pas op lange termijn zichtbaar zijn. Splinter wil dat er een onafhankelijk onderzoek 
komt naar de financiële situatie van de gemeente Woerden.  
 
De wethouder heeft in maart 2021 aangegeven dat de gemeente onafhankelijk intern 
doorgelicht wordt en er zou haast gemaakt worden met maatregelen die ervoor zorgen dat 
ambtenaren zich beter aan de procedures houden en elkaar beter controleren. De inwoners 
van de gemeente Woerden mogen nooit de dupe worden van slechte en foutieve uitvoer 
van gemeentebeleid en Splinter wil dat er duidelijkheid en snelle verbetering komt in het 
huishoudboekje van onze gemeente. 
 
 


