Zelfstandig Oudewater pakt door!
Coalitieprogramma 2016-2018

Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons
buitengebied, onze monumenten en onze hechte, actieve gemeenschap. Al meer dan 750 jaar bouwen
we samen aan een mooie leefomgeving, een goed ondernemingsklimaat en een lokale samenleving waar
we voor elkaar zorgen. We zijn trots op wie we zijn en op wat we met elkaar voor elkaar krijgen en hebben
gekregen. Maar er is ook nog veel te doen. Er liggen kansen op het gebied van wonen en algemene
voorzieningen als sport, onderwijs en zorg. We kunnen toe met minder regels en we kunnen veel bereiken
met het geld waar u zo hard voor werkt. De stilstand veroorzaakt door de moeizame samenwerking in de
vorige coalitie heeft lang genoeg geduurd. De Onafhankelijken en VVDenD66 nemen vanaf nu samen de
verantwoordelijkheid. Oudewater kan weer bloeien en groeien. Oudewater pakt door!
De coalitie van De Onafhankelijken en de VVD en D66 heeft een nieuw beleidsprogramma opgesteld.
We hebben 7 speerpunten geformuleerd die onze koers aangeven. De 7 speerpunten geven ieder in één
zin aan wat onze visie is. In het programma worden de speerpunten geconcretiseerd in projecten en
doelen.





Wij zijn zelfstandig en werken samen als dat nodig is Wij zorgen voor iedereen
Wij bouwen aan onze voorzieningen
Wij besturen transparant, duidelijk, en integer Wij creëren een vitaal ondernemingsklimaat Wij zijn
samen duurzaam
Wij hebben onze financiën op orde

Wij zijn zelfstandig en werken samen als dat nodig is
We gaan zelfstandig voorwaarts en samenwerken hoort daarbij. Samenwerken om kosten te besparen,
effectief te zijn en gebruik te maken van gezamenlijke slagkracht. Zelfstandig om onze identiteit te
behouden en onze eigen keuzes te kunnen maken, betrokkenheid te stimuleren en korte lijnen te
behouden.
Bij zelfstandigheid zijn onze ambities:
 Het verbeteren van de ambtelijke dienstverlening door de Gemeente Woerden. We benutten
hiervoor de aanbevelingen van een onderzoek door “Common Eye”. Bijzondere aandacht gaat uit
naar een gezamenlijk gedragen visie op de gedwongen winkelnering en we gaan actief op zoek
naar de ruimte voor het voeren van een eigen beleid door Oudewater
 De inwoners van Oudewater weten zelf het best waar en hoe we onze stad mooier kunnen
maken, waar de verbeterpunten zijn, en waar de problemen liggen. Door de lijnen met de
bewoners kort te houden kunnen we op een pragmatische en doelmatige manier invulling geven

aan deze ideeën. Dit komt de snelheid van en het draagvlak voor de verbeteringen ten goede.
Ook persoonlijk contact tussen bewoners en medewerkers van de buitendienst helpt

Wij zorgen voor iedereen
We geven al onze inwoners de kans om mee te doen. Samen met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke partners organiseren wij onze taken in het sociale domein. Hierbij gaan we uit van de
eigen kracht van onze inwoners en bieden we waar nodig een vangnet.
Onze ambities zijn:
 Alle bewoners moeten de weg naar de zorg weten te vinden. Het Stadsteam verkort de lijnen met
de zorgvrager, het maakt gebruik van informele ondersteuning en treedt zoveel mogelijk
preventief op. De zorg is direct, betaalbaar en bij voorkeur lokaal
 Bijzondere aandacht gaat uit naar de mantelzorg, de zogenaamde informele zorg. Dit bevordert
persoonlijk contact, bevordert zelfredzaamheid en stimuleert efficiëntie en effectiviteit
 We krijgen inzicht in alle financiën in het sociaal domein, zodat we meer grip krijgen op de
besteding van de beschikbare gelden. Ons uitgangspunt is: zo veel mogelijk geld naar de zorg, zo
min mogelijk naar de organisatie
 We bieden dagopvang voor ouderen laagdrempelig en lokaal aan. Hiermee stimuleren we
participatie in de samenleving en gaan we eenzaamheid tegen
 We stellen een armoedebeleid op, onder andere door in bepaalde gevallen de eigen bijdrage van
inwoners aan WMO-dienstverlening te verlagen
 We zorgen voor een praktisch actieplan tegen alcohol- en drugsmisbruik en we betrekken hierbij
onder andere het onderzoek van de GGD, de ondernemers en de inwoners van Oudewater.
Hierbij richten we ons primair op bewustwording en preventie

Wij bouwen aan onze voorzieningen
In Oudewater kun je prettig wonen, werken en je vrije tijd besteden. Goede basisvoorzieningen dragen bij
aan een goed woon-, leef- en recreatieklimaat. Het faciliteren van deze voorzieningen zorgt ervoor dat
iedereen mee kan doen.
Onze ambities zijn:
 We streven naar de realisatie van een volwaardig zwembad voor zoveel mogelijk doelgroepen.
Tot die tijd blijft het huidige zwembad open
 We pakken de herontwikkeling van de Westerwal en omgeving op. In maart 2018 ligt er een plan
dat wordt gedragen door alle betrokken partijen. Uitgangspunt is een kostenneutrale exploitatie
waarbij investeren in de planontwikkeling mogelijk is
 De inwoners hebben een belangrijke stem in bouw- en inrichtingsprojecten in hun buurt of wijk .
Zo worden de bouwplannen in de St. Janstraat en omgeving nadrukkelijk samen met de
bewoners ontwikkeld
 We zetten vaart achter het duurzame herstel van de Noord- en Zuid- Linschoterzandweg
 We stellen een accommodatiebeleid vast om verenigingen en stichtingen goed te huisvesten
 We behouden de Klepper, omdat deze locatie van groot belang is voor de levendigheid van de
binnenstad. We handhaven de gemeentelijke bijdrage aan de Klepper op het niveau dat nodig is
om de voorziening in stand te houden. We betrekken alle serieus geïnteresseerde initiatiefnemers
bij het beheer van de accommodatie, om tot verdere ontwikkeling en bezetting van de Klepper te
komen

Wij besturen transparant, duidelijk en integer
Het gemeentebestuur moet duidelijk, open en betrouwbaar zijn in zijn bedoelingen en afspraken. Wij
zorgen voor minder en duidelijker regels. Als de gemeente efficiënt werkt, heeft iedereen daar baat bij. Wij
communiceren open en komen onze afspraken na.

Onze ambities zijn:
 We betrekken de inwoners van Oudewater zoveel mogelijk bij het bestuur door tijdige,
transparante en begrijpelijke communicatie
 We zetten zoveel mogelijk in op het gebruik van lokale kracht, kennis en kunde
 We herzien de Algemeen Plaatselijke Verordening en schrappen overbodige regelgeving
 We staan voor een open bestuurscultuur. De gemeenteraad en het college vertrouwen elkaar en
voeren een constructieve dialoog

Wij creëren een vitaal ondernemingsklimaat
Een goed ondernemingsklimaat is van groot belang voor de leefbaarheid van en werkgelegenheid in
Oudewater. Met creativiteit en voortvarendheid willen wij waar mogelijk de wensen van ondernemers
faciliteren. We benutten de kansen die het buitengebied biedt voor grondgebonden agrarische
bedrijvigheid, recreatie en toerisme en flora en fauna.
Onze ambities zijn:
 We gaan de industrieterreinen Tappersheul 1 en 2 revitaliseren in overleg met de ondernemers
van de BVO, onder andere door de wegen te asfalteren en bestrating op te knappen
 De ontwikkeling van Tappersheul 3 pakken we zo voortvarend mogelijk op
 We zetten ons in voor behoud van een rendabel en gevarieerd winkelaanbod met de mogelijkheid
om ruimere openingstijden te hanteren
 We stimuleren de totstandkoming van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) binnenstad.
 We intensiveren het overleg met de ondernemers in de binnenstad over hun visie op een vitaal
ondernemingsklimaat in Oudewater
 We onderzoeken de mogelijkheid van de aanleg van glasvezel in het buitengebied

Wij zijn samen duurzaam
Oudewater is er voor ons en de generaties na ons. Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor de
toekomstige bewoners. Hierbij betrekken we ondernemers- en burgerinitiatieven.
 We maken het planologisch eenvoudig voor burgers en bedrijfsleven om te investeren in
duurzaamheidsmaatregelen
 We ondersteunen lokale duurzaamheidsinitiatieven
 We controleren investeringen en uitgaven van de gemeente op duurzaamheid
 We toetsen de bestemmingsplannen aan duurzaamheidsdoelstellingen
 We maken werk van het scheiden en reduceren van afval

Wij hebben onze financiën op orde
Gezonde financiën zijn een voorwaarde voor de blijvende zelfstandigheid van Oudewater. Voor de
aantrekkelijkheid van Oudewater als woon-, werk- en leefstad is het van belang dat we investeren in de
toekomst Het behouden van zelfstandigheid en de lange termijn visie zijn belangrijke toetsstenen bij het
maken van financiële keuzes en afwegingen. We zijn kritisch op het doen van uitgaven en creatief bij het
verwerven van inkomsten. Een degelijk financieel beleid vormt de grondslag van onze ambities en biedt
ruimte voor vernieuwing.
Onze ambities zijn:
 We zorgen voor een sluitende en realistische begroting die voldoende ruimte biedt voor nieuw
beleid
 We zorgen ervoor dat de gemeenteraad zijn controlerende taak optimaal kan vervullen door
volledige en transparante budgetcycli en voortgangsrapportages

Zelfstandig Oudewater pakt door!
Wij zijn ons ervan bewust dat de periode waarin we dit coalitieprogramma willen uitvoeren kort is.
Daarom gaan we de komende 18 maanden samen met u voortvarend en enthousiast aan de slag. We
nodigen iedereen van harte uit om samen door te pakken in het belang van Oudewater.
René van den Hoogen

Elly van Wijk

