
WOERDEN SPECIAAL

SAMEN KNOKKEN VOOR  
EEN SOCIAAL NEDERLAND!
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Een uitgave van de SP-afdeling Woerden. Reacties? Graag! SP Woerden T 06 1014 7801 E woerden@sp.nl I woerden.sp.nl  
foto’s SP Woerden, tenzij anders vermeld

Ook in Woerden zijn er mensen die moeite 
hebben om rond te komen, last heb-
ben van een te hoge werkdruk en magere 

arbeidsvoorwaarden, en onzeker zijn over 
hun inkomen of pensioen in de toekomst. 
Terwijl grote bedrijven en aandeelhouders 

van de winst profiteren, wordt de welvaart 
steeds oneerlijker verdeeld. De SP wil deze 
ontwikkeling keren. En dat kúnnen we ook! 
Door samen de oorzaken aan te pakken, de 
regels te veranderen en een beter alternatief 
te bieden: een samenleving die eerlijk en 
sociaal is. •

SP-afdeling Woerden was dit jaar samen met de lokale FNV aanwezig bij de 
actie #NaarDeDam in Amsterdam. Zaterdag 10 november was de Dam van de 
duizenden mensen die opstonden voor een socialer Nederland!
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In Woerden moeten de verkeers-
problemen eindelijk eens worden 
aangepakt. Als de aanleg van randwegen 
de verkeersproblemen in en rondom 
Woerden oplost, dan vinden wij het 
logisch dat deze er komen én dat ze 
worden betaald door de rijksoverheid en 
de provincie. 

SP Woerden voerde al eerder actie bij Snel 
en Polanen voor een betere doorstroom van 
het verkeer en veiligere fietspaden. Maar ook 
elders in Woerden moeten de verkeerspro-

OVERHEDEN MOETEN MEEBETALEN AAN 
BETERE DOORSTROOM VAN VERKEER

blemen worden aangepakt. Voor een vlotte 
doorstroom zijn randwegen echter niet 
voldoende; er zijn ook andere verkeersaan-
passingen nodig, zoals rotondes en veilige 
fietsbruggen of tunnels. Sluipverkeer dat nu 
via de provinciale wegen van en naar diverse 
snelwegen door de bebouwde kom rijdt, 
zorgt voor extra verkeersdruk. Dat is een re-
gionaal probleem dat moet worden opgelost 
en betaald door de provincie en de rijksover-
heid. SP woerden geeft geen cadeautjes aan 
de file-mijders uit de omgeving op kosten 
van de inwoners van de gemeente woerden! 



SP Woerden wil daarom een energiedienst 
in het leven roepen die geen winstoogmerk 
heeft, innovatief is en een plan maakt voor 
heel Woerden. Een plan dat eventueel ook 
kan worden uitgerold naar heel Nederland. 
Zodat we snel van het gas af zijn. Want, 
als Nederland van Groningen houdt, dan 
stoppen we snel massaal en op een recht-
vaardige wijze met fossiele brandstoffen! Dat 
is bovendien beter voor het milieu in heel 
Nederland.

In actie tegen fossiele gaswinning
Samen met zo’n 200 actievoerders was de 
SP Woerden in Harlingen vertegenwoordigd 
om ‘rode kaarten’ uit te delen aan de fossiele 
energiewinningsbedrijven Nam en Vermil-
lion. Het winnen van fossiele brandstoffen 
onder Nederlandse bodem moet stoppen 
omwille van veiligheid en leefbaarheid nu 
en voor de generaties na ons. Een voorspoe-
dige en rechtvaardige energietransitie is 
daarom hard nodig. Volgens de Woerdense 
SP-fractievoorzitter Wilma de Mooij kan het 
kabinet dit stimuleren door gemeenten te 
adviseren en te ondersteunen met de nood-
zakelijke middelen.

DUURZAME ENERGIE 
BETAALBAAR VOOR IEDEREEN

SP pleit voor zeggenschap in  
een sociale energietransitie
De Mooij: ‘Van het kabinet verwacht ik 
dat men niet de oren laat hangen naar 
vertragende fossiel-lobbyisten of grootaan-
deelhouders. Nederland bungelt nu zowat 
onderaan de lijst van Europese landen als 
het gaat om maatregelen voor de omschake-
ling naar duurzame energie. Het is hoog tijd 
dat we een inhaalslag maken!’ 
De Mooij benadrukt dat de inwoners betrok-
ken moeten worden bij deze energietransi-
tie. Er moet goed naar hun zorgen geluisterd 
worden. Het mag niet zo zijn dat inwoners 
de energietransitie als een van bovenaf op-
gelegd keurslijf ervaren dat hen alleen maar 
geld kost. Dat is niet in het belang van het 
milieu en ook niet in het belang van Woer-
den. Er moeten goede oplossingen komen 
voor de kosten die de energietransitie met 
zich meebrengt, zoals bij het gasloos maken 
van de woningen in het Schilderskwartier. •

 Meer weten? Kijk op: 
laathetgroenehartnietbarsten.nl

Solidariteit en een eerlijke verdeling van de welvaart, dat is waar wij als SP in 
Woerden voor staan. Het mag daarom niet zo zijn dat de ene inwoner goedkoop 
kan profiteren van duurzame energie, terwijl de ander daarvoor diep in de buidel 
moet tasten of een te dure lening moet afsluiten. De manier waarop inwoners in 
het Schilderskwartier voor het blok zijn gezet, vinden wij dan ook onacceptabel. 
De Woerdense energietransitie hoort rechtvaardig te zijn.

AANDACHT VOOR 
VLUCHTELINGEN
De SP Woerden zet grote vraagtekens 
bij de behandeling van oorlogsvluchte-
lingen in onze gemeente. Deze mensen 
zijn vaak hoog opgeleid. Toch laat 
de gemeente hen zakjes plakken bij 
FermWerk, de uitvoeringsorganisatie 
voor Participatie, Werk & Inkomen in 
Woerden. 

Dit doet ontzettend veel pijn bij deze 
mensen en getuigt niet van gastvrijheid. 
De SP vindt dat het beter kan. Wij willen 
dat alle nieuwkomers in Woerden actief en 
adequaat worden getraind in het aanleren 
van de Nederlandse taal door bevoegde 
docenten die maatwerk leveren. Dit is een 
taak van de gemeente, dus géén commer-
ciële taallesaanbieders of vrijwilligers. Alle 
nieuwkomers kunnen daardoor binnen zes 
maanden tot één jaar de taal spreken en 
snel volwaardig deelnemen aan de maat-
schappij. Dit is beter voor de vluchtelingen 
én voor de maatschappij! •

Het SP-voorstel ‘Rookvrije Generatie 
Woerden’ is op 2 november door de 
gemeenteraad aangenomen met 27 stemmen 
voor en 4 stemmen tegen. Hiermee sluit 
Woerden zich aan bij de Alliantie Nederland 
Rookvrij en wordt de jeugd beter beschermd 
tegen de gevaren en verleidingen van het 
roken. SP-fractievoorzitter Wilma de Mooij: 
‘Iedere week raken honderden kinderen 
in Nederland verslaafd raken aan roken. 
De Alliantie Nederland Rookvrij wil dit 
voorkomen door opgroeiende kinderen 
te beschermen tegen de macht van de 
tabaksindustrie.’  •

 Meer weten? Kijk op: rookvrijegeneratie.nl

ROOKVRIJE 
GENERATIE  
EEN STAP 
DICHTERBIJ

O P  W E G  NAAR  E E N

Laat het Groene Hart niet barsten!



VOOR EEN 
SOEPELER 
KINDERPARDON
Vluchtelingenkinderen die geworteld 
zijn in de Nederlandse samenleving 
verdienen een soepelere behande-
ling, vindt de Woerdense gemeen-
teraad. Op 5 oktober stemde een 
meerderheid van de raad in met een 
voorstel van Progressief Woerden en 
de SP over dit onderwerp.

Volgens dit voorstel zouden kinderen die 
buiten hun schuld om jarenlang illegaal 
in Nederland wonen, in aanmerking 
moeten komen voor een verblijfsver-
gunning. SP-fractievoorzitter Wilma de 
Mooij legt uit: ‘Het is heel belangrijk dat 
de gemeente Woerden dit signaal afgeeft 
richting Den Haag. Als gemeente kunnen 
wij te maken hebben met soms schrij-
nende en onacceptabele gevallen. Daar 
hebben de kinderen zelf niet voor geko-
zen.’ Omdat deze schrijnende gevallen 
mede veroorzaakt worden door de vaak 
ellenlange procedures, gaat de gemeente 
de staatssecretaris ook vragen om de pro-
cedures korter te maken. Daardoor zullen 
dit soort situaties in de toekomst minder 
vaak voorkomen. •

IN DE BRES VOOR ARBEIDSGEHANDICAPTEN

We knokken ook voor jonggehandicapten 
die opnieuw zijn gekeurd, waardoor velen 
een lagere uitkering hebben gekregen, maar 
geen uitzicht op werk. Wij willen dat men-

sen in een kwetsbare positie op een goede 
manier aan een baan worden geholpen. De 
sociale werkvoorziening willen we daarom 
behouden. Het is mooi als men streeft naar 
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ONDERTEKENING REGENBOOG 
STEMBUSAKKOORD
De Woerdense SP ondertekende op 14 maart het landelijke Regenboog 
Stembusakkoord, dat opkomt voor de belangen van LHBTI-mensen. 
LHBTI staat voor lesbische, homoseksuele en biseksuele mannen 
en vrouwen, transgenders en mensen met een intersekseconditie 
(mannelijke en vrouwelijke kenmerken). In het Regenboog 
Stembusakkoord zijn afspraken vastgelegd over de emancipatie van 
LHBTI’ers. •

 Meer weten? Kijk op: cocmiddennederland.nl

WHATSAPP BUURTPREVENTIEGROEPEN
De Woerdense SP diende in de gemeen-
teraad een voorstel in om WhatsApp 
Buurtpreventiegroepen te stimuleren 
en te faciliteren. Het voorstel, mede 
ingediend door CDA, VVD en Progressief 
Woerden, werd door de raad aangeno-
men. WhatsApp Buurtpreventiegroe-
pen leiden vaak tot een daling van de 
criminaliteitscijfers. Ook hebben zij een 
positief effect op het veiligheidsgevoel 
van inwoners. 

SP-fractievoorzitter Wilma de Mooij legt uit: 
‘WhatsApp Buurtpreventiegroepen vergro-
ten de kans dat criminelen gepakt worden, 

De Woerdense SP-afdeling en -raadsfractie komt op voor mensen met een 
arbeidshandicap. Wij maken ons grote zorgen over hun werk en inkomen. 
Voor de sociale werkplaatsen is namelijk een sterfhuisconstructie bedacht, 
maar het is de vraag of er genoeg passende banen voor terugkomen.

een baan in het reguliere bedrijfsleven, maar 
dan moet dat werk – samen met goede bege-
leiding – er wel zijn. En de mensen moeten 
het ook echt kunnen. De SP staat voor een 
inclusieve samenleving met gelijke kansen 
op eerlijk werk en een eerlijk inkomen voor 
iedereen, dus ook voor mensen met een 
arbeidshandicap! •

door betere communicatie en meer alertheid 
bij de inwoners van een wijk. Via WhatsApp 
attenderen bewoners elkaar op verdachte 
situaties. Dergelijke buurtpreventiegroepen 
kunnen ook een positief effect hebben op de 
saamhorigheid binnen een buurt.’ Burge-
meester Victor Molkenboer, die tevens de 
portefeuillehouder voor Openbare Orde 
en Veiligheid is, deed de toezegging dat het 
voorstel uitgevoerd zal worden. Hij bena-
drukte wel dat Woerdense inwoners zelf het 
initiatief moeten nemen voor een WhatsApp 
Buurtpreventiegroep. De gemeente betaalt de 
waarschuwingsborden in de buurt en infor-
meert de inwoners over de mogelijkheden. •

SP solidair  
met LHBTI’s



Sluit je nu aan bij onze beweging en word Vriend voor Rechtvaardigheid. 
Je ontvangt dan belangrijk nieuws van Lilian en de SP. En je krijgt een gratis 
welkomstpakket thuisgestuurd! 

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

naam  

email 

telefoon 

postcode  huisnummer 

  Ik wil lid worden van de SP

Fo
to

 K
at

rij
n 

va
n 

Gi
el

In maart zijn er verkiezingen. Dan 
kunnen we een belangrijke keuze 
maken: kiezen we voor de macht 
van het grote geld of kiezen we 
voor verandering? Kiezen we voor 
Rutte of voor rechtvaardigheid?

Samen kunnen we opstaan voor 
een rechtvaardige samenleving. 
Dat is hard nodig! Want een 
samenleving waarin miljarden 
worden weggegeven aan 
multinationals, terwijl onze zieken - 
huizen moeten sluiten, is niet 
rechtvaardig.

Eén ding weet ik zeker: met de 
politiek van Rutte zal er geen 
rechtvaardigheid zijn. Daarom is 
mijn keuze helder.

De jouwe ook? 

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP

RUTTE OF  
RECHTVAARDIGHEID
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