Beleidsprogramma 2022-2026
Samen staan we sterk

Voor, door en met Waddinxveners
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Inleiding
Weerbaar Waddinxveen (WeWa) wil dat de inwoners van Waddinxveen
onbevangen en zelfbewust in het leven kunnen staan. Zij moeten in vrijheid
kunnen kiezen en hun eigen verantwoordelijkheden kunnen nemen.
Vanuit die visie opereert WeWa. Voor WeWa is iedere inwoner gelijkwaardig.
Wij komen niet alleen op voor het belang van een enkele groep, maar voor
de samenleving als geheel.
WeWa streeft naar een samenleving met respect voor de sociale,
persoonlijke normen en waarden van jong tot oud.
WeWa staat voor een gemeente waarin voorzieningen aanwezig zijn voor de
behoefte en ontwikkeling van iedereen.
Openbare voorzieningen zoals sportverenigingen, buurthuizen, scholen,
winkels en zorgcentra dienen goed bereikbaar te zijn voor alle inwoners.
Wewa is voor participatie.
Daarom blijft WeWa luisteren naar de vragen, meningen en oplossingen van
alle inwoners.
De vergaderingen van WeWa zijn vanzelfsprekend openbaar.
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Weerbaar Waddinxveen voor u
Financieel beleid
Waddinxveen is momenteel een financieel stabiele gemeente.
Lastenverhoging is daarom volgens WeWa op dit moment niet nodig.
Eventuele tegenvallers dienen te worden opgevangen door bezuinigingen
en/of efficiëntiemaatregelen.
De overheid verkleinen daar waar mogelijk, is een belangrijk instrument om
te komen tot gewenste kostendalingen, in combinatie met samenwerking in
de regio daar waar mogelijk.
Er komen steeds meer taken vanuit het Rijk naar de gemeenten. Vaak komt
er niet voldoende geld mee vanuit het Rijk voor het uitvoeren van deze
taken. Dit is te zien bij de jeugdzorg maar hetzelfde zien wij nu ook
gebeuren bij de klimaatopgaven. WeWa vindt dat er bij het overdragen van
taken door het Rijk ook voldoende geld mee moet komen. Wanneer er niet
voldoende geld mee komt dient de inzet van de gemeente op deze
onderwerpen beperkt te zijn. Wij hoeven niet voorop te lopen maar moeten
wel voldoen aan de wettelijke eisen.
Om te zorgen dat het Rijk wel voldoende geld meegeeft met het overhevelen
van taken is het van belang dat de gemeente zich hiervoor samen met
andere gemeenten hard blijft maken.
WeWa is voorstander van een inwonersvriendelijke begroting met
duidelijke verantwoording over het financieel beleid.
Concreet houdt dit in dat:
- Subsidies voor cultuur en welzijn in veel gevallen nodig zijn. De criteria
om subsidie toe te kennen moeten duidelijk zijn. Tussen de
subsidieontvanger en de gemeente moeten van tevoren duidelijk
afspraken worden gemaakt. Op basis van die afspraken dient de
subsidieontvanger verantwoording af te leggen.
- Vooraf prestatieafspraken maken met subsidieontvanger. Dus niet
alleen verantwoording.

Zorg
Zorgtaken verdienen extra aandacht.
Deze dienen op de menselijke maat te worden georganiseerd. Met het oog
op de kostenontwikkeling is het van belang dat de zorgtaken op een
bedrijfsmatige en professionele manier tot uitvoering worden gebracht.
WeWa is voor de samenwerking binnen het zorgveld.
Ook overheadkosten reduceren kan een belangrijk middel zijn om de
daadwerkelijke zorg op niveau te houden.
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WeWa ziet een rol voor de gemeente bij gesprekken met bestaande en
nieuwe partners over de eventuele uitbreidingsmogelijkheden van de huidige
en toekomstige zorgvoorzieningen.
Aangezien niet alle zorg op lokaal niveau geregeld kan worden dient hierbij
sprake te zijn van regionale samenwerking. Hierbij moet het lokaal belang
geborgd zijn.
Concrete voorbeelden:
- De gemeente bevordert en faciliteert betere samenwerking tussen
huisartsen en Wadwijzer en andere vrijwilligersorganisaties.

Wonen
Voor iedere inwoner van Waddinxveen moet huisvesting beschikbaar zijn.
WeWa streeft naar passende huisvesting voor iedere Waddinxvener.
De gemiddelde grootte van een huishouden zakt naar minder dan 2
personen. Bij het bouwen van woningen moet hiermee rekening worden
gehouden. Wat daarvoor belangrijk is dat er bij voorkeur gelijkvloers en
levensloopbestendig wordt gebouwd. Dit bevordert tevens de doorstroming
op de woningmarkt.
Ook moet er de komende jaren meer worden gebouwd in de middenhuur.
Hier is in Waddinxveen een tekort aan. Door meer te bouwen in de
middenhuur ontstaat er een betere doorstroming vanuit de sociale huur.
Op de locaties waar de gemeente zelf grond in bezit heeft is het bouwen van
een evenwichtig woonprogramma van belang. Op het moment dat een
ontwikkelaar gaat bouwen moet de gemeente in gesprek gaan om te zorgen
dat er een evenwichtig woonprogramma wordt gerealiseerd.
Ook dient de gemeente bouwkavels aan individuele bewoners en/of
'bouwgroepen' te koop aan te bieden
Waar mogelijk moeten de toekomstige bewoners betrokken worden bij het
ontwikkelen van de plannen.
Concreet houdt dit in:
- In alle prijsklassen en grootten dienen woningen te worden
gerealiseerd voor diverse doelgroepen; naast de zogenoemde starters
ook voor alleenstaanden in alle leeftijden of samenwonenden.
- WeWa staat open voor nieuwe ontwikkelingen en particuliere
initiatieven op dit gebied zoals tiny houses, ‘kangoeroewoningen’ en
woon/zorgeenheden.
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Verkeer
Waddinxveen moet goed bereikbaar blijven, per auto, per fiets en per
openbaar vervoer.
Een goede verkeersdoorstroming binnen de gemeentegrenzen is essentieel.
Nieuwe verkeersmaatregelen mogen niet leiden tot het verplaatsen of
creëren van verkeersproblemen elders in de gemeente.
Daarom is het belangrijk om een verkeerscirculatieplan op te stellen.
Hierdoor kunnen de verschillende verkeersstromen in kaart worden gebracht
en kan ervoor worden gezorgd dat er voor al het vervoer voldoende ruimte
is. Vermindering van uitlaatgassen in de dorpskern mag daarbij een
belangrijke rol spelen.
WeWa steunt overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn over de
verkeersdoorstroming in Boskoop.
Wij blijven achter het besluit staan dat een weg door de Voorofsche Polder
en het Gouwebos nadrukkelijk is uitgesloten. Deze weg is voor WeWa
onbespreekbaar.
Het bevorderen van deelmobiliteit dient de komende jaren meer aandacht te
krijgen. Hierbij denken wij aan het realiseren van deelmobiliteit, zoals
fietsen en scooters, bij de stations. Daarnaast zijn wij voor het actief
plaatsen van laadpalen. Door deze te plaatsen bij openbare plekken zoals
rondom sportverenigingen en in nieuwbouwwijken wordt het gebruik van
elektrische voertuigen gestimuleerd.
De bereikbaarheid van bedrijventerreinen moet verbeterd worden. Niet alle
bedrijventerreinen zijn goed te bereiken vanaf het openbaar vervoer. Het is
van belang om te kijken hoe deze “laatste kilometer” overbrugd kan worden.
Hierdoor wordt reizen met openbaar vervoer gestimuleerd en komen
werknemers minder snel met eigen vervoer. Om dit te kunnen realiseren is
het ook van belang dat bedrijventerreinen goed per fiets bereikbaar zijn.
De afgelopen jaren is er veel gesproken over de verkeersproblematiek
rondom de Brugweg en de ontsluiting van Reeuwijk-Dorp. Samen met de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de inwoners moet de gemeente in
gesprek blijven om deze problemen zo snel als mogelijk op te lossen. Een
nieuwe ontsluitingsweg is hierbij essentieel. Waar deze precies moet komen
dient onderzocht te worden. Het is van belang om het goede gesprek met de
inwoners van de Brugweg te blijven voeren. Contact houden met het
brugweg-zwarteweg comite is hier een onderdeel van.
Concreet houdt dit in:
- WeWa wil een verkeersluwe dorpskern met meer 30 km zones.
- WeWa is voor een alternatieve ontsluitingsroute van Reeuwijk-Dorp
naar de A12, waardoor de Brugweg wordt ontlast.
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- Fiets- en wandelpaden moeten beter op elkaar aansluiten. WeWa wil
onderzoek naar het oplossen van de knelpunten.

Toerisme en recreatie
Waddinxveen is een groeigemeente in het Groene Hart en de Randstad. Het
is van belang dat Waddinxveners in de eigen woonplaats kunnen recreëren.
De aanleg van de Vredenburghzone is hierbij van belang voor het
zuidwestelijk deel van Waddinxveen. Aan de noordwestkant is het Gouwebos
en het Bentwoud hiervoor aangelegd. Wewa blijft zich inzetten voor het
behouden van dit gebied en is voorstander van een betere verbinding tussen
deze twee gebieden.
De centrale ligging ten opzichte van Gouda en de Reeuwijkse plassen biedt
kansen voor toerisme in en naar Waddinxveen. WeWa is voor het realiseren
van aanlegplaatsen en/of een jachthaven aan de Nesse voor de
recreatievaart. Daarnaast is WeWa voor het stimuleren van
campermogelijkheden door bijvoorbeeld het aanleggen van een
camperplaats.

Veiligheid
Veiligheid is ieders zorg. Het is een basisvoorwaarde voor het welzijn van de
inwoners. Het waarborgen daarvan is daarom een kerntaak voor de
gemeente.
WeWa wil een gemeentebestuur dat zich sterk maakt voor een rechtvaardig
en actief handhavingsbeleid. Onderdeel van dit handhavingsbeleid vormt een
adequate en vooral zichtbare politie-inzet. Versterking van de politie op
landelijk niveau is daarvoor van belang. Dit om in de toekomst wel het
aantal wijkagenten te kunnen krijgen dat gepland was, dit is in de afgelopen
jaren niet gerealiseerd.
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) dient meer zichtbaar te zijn
en merkbaar zijn werk uit te voeren. Het is van belang dat een BOA zich
laten zien op de plekken waar inwoners veel overlast ervaren. WeWa is
voorstander van het zoeken naar een manier waarop de inwoners snel in
contact kunnen komen met een BOA. Hierdoor kunnen inwoners helpen om
Waddinxveen veilig en leefbaar te houden.
WeWa is voorstander van cameratoezicht. De camera’s kunnen dan
geplaatst worden op de plekken waar veel overlast wordt ervaren. Daarnaast
kunnen de camera’s ook bij de afvalcontainers worden geplaatst. Hierdoor
kan er gekeken worden op welke momenten er veel afval naast de
containers wordt gezet en kan hier actie op worden ondernomen.
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Daarnaast vindt WeWa dat de vrijwilligers van de buurtpreventie
ondersteund moeten blijven. Ook is het nog steeds van toegevoegde waarde
dat er buurt WhatsAppgroepen zijn. Op die manier is er sociale
verbondenheid en omzien naar elkaar.
Iedere Waddinxvener moet zich veilig voelen, niet alleen in de ruimtelijke
omgeving. Dit geldt overal; op school, bij een vereniging en in huis. Tijdige
signalering van mogelijk geweld, fysiek of psychisch, is noodzakelijk voor
jong en oud. Wewa pleit voor nauwe en discrete samenwerking tussen de
politie en instanties om een veilige opvang voor slachtoffers en aanpak van
daders zoals o.a. huis- en straatverbod.
Concreet houdt dit in:
- WeWa wil meer buurtagenten en dat de BOA’s regelmatig zichtbaar
aanwezig zijn op plekken waar overlast wordt ervaren.
- WeWa wil dat de BOA bereikbaar is voor de inwoners
- WeWa wil een gemeentebestuur dat het preventieve veiligheidsbeleid
breed oppakt, in samenwerking met en tussen Politie, algemeen
maatschappelijk werk, jeugdzorg, sportverenigingen, welzijnswerk en
onderwijsinstellingen.

Communicatie
De communicatie naar inwoners moet beter en makkelijker toegankelijk zijn.
Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van diverse kanalen zowel digitaal
als op papier. Deze communicatie naar de inwoners moet in begrijpelijke
taal zijn. De informatie moet snel en makkelijk worden gevonden.
Hier ligt niet alleen een taak voor de gemeente als geheel maar ook voor de
gemeenteraad.
Daarom is het van belang dat de gemeenteraad jaarlijks een kort overzicht
maakt om aan de inwoners te laten zien wat de gemeenteraad dat jaar
gedaan heeft. Hierin kan een overzicht gegeven worden van het aantal
besluiten, ingediende moties en amendementen en welke grote besluiten er
in dat jaar genomen zijn.
Een voorbeeld van duidelijkere communicatie is de communicatie rondom
woningbouwprojecten. Er wordt de komende jaren veel gebouwd in
Waddinxveen. Op dit moment is er voor de inwoners geen goed overzicht
wat, wanneer en waar gebouwd wordt. Dit zou bijvoorbeeld
gecommuniceerd kunnen door middel van een website “bouwen aan
Waddinxveen” of regelmatige themapagina’s in de krant. Hierbij is het van
belang dat de communicatie zo actueel mogelijk is.
Concreet houdt dit in:
- WeWa wil een website (bouwenaanWaddinxveen) waar men kan
vinden welke bouwprojecten met welke woningen er de komende jaren
gerealiseerd worden en wat de status ervan is.
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- WeWa wil ondersteuning voor mensen (ouderen) die niet overweg
kunnen met de digitale samenleving (telefonisch bereikbaar)
- WeWa wil een link op de gemeentewebsite naar actuele zaken die
spelen binnen de gemeente en de gemeenteraad.
- WeWa wil een gemeentepagina met in het Hart van Holland waar meer
informatie staat dan het wettelijk verplichte.

Weerbaar Waddinxveen door u
Duurzaamheid
Een duurzaam Waddinxveen dient bij elke gemeentelijke maatregel het
uitgangspunt te zijn.
Dit kan echter alleen worden bereikt in samenwerking met zowel de
inwoners, het bedrijfsleven en de regionale en landelijke overheid. (de
landelijke overheid en de provincie zijn hier leidend in).
Vanzelfsprekend moet ook de gemeente verdere initiatieven nemen op het
gebied van duurzaamheid, onder andere op de volgende punten:
 Het behoud en uitbreiden van zoveel mogelijk groen binnen de
gemeente.
 Hoge prioriteit aan waterberging.
 Een hoog energielabel voor alle gemeentelijke gebouwen.
 Gebruik van LED-verlichting voor openbare verlichting.
 Prestatieafspraken met woningcorporaties over de energieprestaties
van de woningvoorraad.
 Overgang naar elektrische auto’s binnen gemeentelijke organisatie.
 Tegengaan van vestiging van bedrijven met een meer dan minimaal
vervuilend (milieu)karakter.
De gemeente heeft een adviserende rol in het realiseren van de
duurzaamheid
De gemeente kan bijvoorbeeld ondernemers erop te wijzen dat de daken
van hun bedrijven kunnen worden verhuurd aan exploitanten van zonneenergie
WeWa wil dit ook op de volgende punten stimuleren:
 Volle benutting van lokale kansen voor de opwekking van duurzame
energie door geothermie(warmtepomp)en warmte-koude-opslag.
 Bevordering van levering van (overtollige) warmte door glastuinbouw
en industrie aan woningen in de omgeving.
 Aanschaf en plaatsing van zonnepanelen door het bedrijfsleven op
bedrijfsgebouwen en het toepassen van zelfregulerende verlichting.
 Solar carports stimuleren op bedrijventerreinen.
 Aanleg van elektrisch oplaadpalen in de openbare ruimte.
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Biodiversiteit openbare ruimte en natuurinclusief bouwen (Nestkasten,
groene daken, regenwaterafvoer of installaties.
Stimuleren vergroenen van tuinen.
Hemelwateropvang (regentonactie).

Ondernemers
Waddinxveen heeft een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.
Dat willen we zo houden. Dit betekent, dat de gemeente oog moet hebben
voor initiatieven van ondernemers.
WeWa is voorstander van het, waar mogelijk, behouden van de kleinschalige
winkelstrips in Waddinxveen. Hierdoor blijven deze voorzieningen voor alle
inwoners goed bereikbaar. Echter de winkelier moet vrij zijn in keuze van
locatie en dienstverlening. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook winkel en horeca
worden gecombineerd
Indien hiervoor aanpassing van wet- en regelgeving nodig is, moet hieraan
medewerking worden verleend.
Ondernemers, onder wie winkeliers, dienen volgens WeWa alle vrijheid te
hebben zelf hun openingstijden te bepalen. Indien ondernemers aangeven
behoefte te hebben aan uitbreiding van de huidige winkelopeningstijden op
zondag moet de gemeente dit mogelijk maken.

Waddinxveen actief
Waddinxveen heeft een ruim sportaanbod voor de inwoners op bereikbare
afstand. WeWa ziet het belang hiervan in en wil dit behouden. Aan de
(sport)verenigingen mogen eisen worden gesteld. Van belang is
samenwerking met de gemeente en andere verenigingen. Onderlinge
samenwerking kan de positie van de verenigingen versterken.
Met de groei van Waddinxveen moeten we rekening houden dat er
voldoende maatschappelijke voorzieningen verspreid over Waddinxveen zijn.
Met de komst van een nieuw zwembad is het ook van belang om een visie te
ontwikkelen op het sportpark De Sniep. Daarnaast is het goed om een visie
te maken over sport in Waddinxveen in zijn geheel. Hierdoor komt er inzicht
in de spreiding van sport en de wensen en beperkingen van de
sportverenigingen.
Het Cultuurhuys De Kroon heeft met het theaterprogramma een plek
gevonden in de Waddinxveense samenleving. Omdat dit goed loopt en de
theater zaal te klein dreigt te worden is het wat betreft WeWa een optie om
te kijken of hier uitbreiding mogelijk is. Mogelijk kan dit in de uitvoering van
de 2e bouwfase van het centrum.
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Naast sportactiviteiten heeft Waddinxveen een breed scala aan
voorzieningen, zowel voor jongere als wel voor ouderen. Vele hebben een
specifiek Waddinxveens karakter. Hier moeten ook voorzieningen, dus
budget, voor zijn.

Initiatieven en ideeën
Bij inwoners leven vaak ideeën en initiatieven om Waddinxveen nog mooier,
leuker en aantrekkelijker te maken. Ook bij ondernemers zijn deze ideeën
en initiatieven aanwezig. Deze initiatieven moeten positief benaderd worden.
Variërend van bv. een muziektent in het Warnaarplantsoen tot een
herenboerderij.
Hierbij is stimuleren en ondersteuning van belang. Een ‘Groenegolfambtenaar’ kan hierbij helpen. Deze ambtenaar kan de inwoner of
ondernemen begeleiden bij wat er nodig is om een idee of initiatief ook
daadwerkelijk te kunnen realiseren. Tijdens het hele traject blijft deze
ambtenaar het aanspreekpunt voor de initiatiefnemer.

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

Vrijwilligerswerk en zorg
Vrijwilligerswerk is van grote waarde voor het goed functioneren van welzijn,
zorg en de verenigingen. Het is daarom van belang dat de gemeente blijk
geeft van haar waardering voor de vrijwilligers door, waar wenselijk en
mogelijk, het vrijwilligerswerk actief te stimuleren en te ondersteunen. Het
is mooi dat vrijwilligers gewaardeerd kunnen worden met een gemeentelijke
onderscheiding.
Dit geeft het belang en de waardering voor vrijwilligerswerk goed weer.
WeWa vindt, dat het gemeentebestuur gebruik moet maken van individuele
initiatieven en inwoners moet stimuleren om tot creatieve en innovatieve
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oplossingen op het terrein van zorg te komen. Platforms van zorgvragers
kunnen van grote waarde zijn.

Onderwijs
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de bouw en verbouw van de
scholen in Waddinxveen. Hierdoor hebben alle scholen straks een nieuw of
gerenoveerd gebouw. Na de bouw van een nieuw Coenecoop College zijn
straks alle scholen weer klaar voor de toekomst.
Door de groei van Waddinxveen groeit het leerlingenaantal ook snel. Het is
van belang om dit goed te blijven monitoren en op tijd actie te ondernemen.
Er is een tekort aan kinderopvang in Waddinxveen. Ondanks dat dit geen
taak is van de gemeente is het wel goed om samen met
kinderopvangorganisaties te kijken naar de mogelijkheden tot uitbreiding.

Jeugd
Er is in Waddinxveen, naast sport en cultuur, weinig te doen voor de
jongeren.
WeWa wil initiatieven vanuit de samenleving voor activiteiten gericht op
jongeren zo veel mogelijk stimuleren. Voor activiteiten kan gebruik gemaakt
worden van bestaande gebouwen zoals de wijkgebouwen. Het is niet de
bedoeling dat de gemeente alles gaat organiseren. Het beste effect wordt
bereikt als de jongeren hier zelf bij betrokken worden. Hierbij kan ook
samengewerkt worden met bestaande organisaties zoals het gemaal en de
sportverenigingen.

Inclusief Waddinxveen
WeWa vind het belangrijk dat alle Waddinxveners mee kunnen doen. Om te
zorgen dat alle inwoners mee kunnen doen moeten er soms extra stappen
worden gezet door zowel de gemeente als de samenleving.
Hierbij is het van belang dat gebouwen, winkels, verenigingen en de
openbare ruimte voor iedereen toegankelijk zijn.
Voor kinderen met een beperking is het van belang dat zij ook mee kunnen
doen. Daarom moet er bij speelplekken gekeken worden naar
speeltoestellen waar zij ook gebruik van kunnen maken.
Een inclusief Waddinxveen gaat niet alleen over inwoners met een
beperking. Het houdt in dat iedere Waddinxvener zich thuis moet kunnen
voelen in Waddinxveen ongeacht geloof, geslacht, gezondheid, seksuele
voorkeur of financiële status. Iedereen dient als persoon en niet als nummer
of zaak te worden gezien.
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Samen besturen
WeWa is voorstander van het aanstellen van een onafhankelijke
ombudsman. Deze kan hulp bieden aan bewoners om weg te vinden in de
wirwar van regels die men ondervindt bij particuliere initiatieven en bij
problemen met de gemeente.
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor participatie. Inmiddels
is participatie een manier van werken geworden binnen de gemeente.
Participatie is nu opgenomen in alle beslistrajecten. Het is van belang dat
hier voldoende aandacht voor blijft.
Er moet ruimte zijn voor innovaties. Dit vraagt van de gemeente soms een
andere denkwijze. Niet kijken naar waarom het nu niet kan maar vooral
kijken naar hoe het wel mogelijk gemaakt kan worden. Zo kunnen inwoners
en gemeente samen innovaties mogelijk maken.
Het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraadsleden en de
ambtelijke organisatie moeten integer en transparant zijn. Daarbij moeten
zij open communiceren. Alle raadsvoorstellen zijn in beginsel openbaar.
Geheimhouding dient tot het uiterste te worden beperkt.
Bij Waddinxveners is veel specialistische en professionele kennis en ervaring
aanwezig. Dit is van belang bij het besturen van een gemeente en hiervan
moet het gemeentebestuur gebruik maken.
Binnen de agenda van de gemeenteraadsvergaderingen moet ruimte zijn
voor burgerinitiatieven. Door het bestuur van de gemeente moeten de
inwoners worden betrokken door hoorzittingen, wijkavonden en andere
vormen van interactief bestuur.
WeWa wil een intensieve samenwerking met naburige gemeenten.
Voorwaarde voor die samenwerking is wel, dat de democratische controle
door de gemeenteraad is gewaarborgd en we de samenwerking in zichtbare
verbindende programma’s zoeken.
Inclusie, mensen zijn geen vakjes of nummers, alle mensen zijn gelijk. De
positie van vrouwen is niet onderhandelbaar.
WeWa streeft naar een samenleving, die er is voor de
Waddinxveners, die breed wordt gedragen door de Waddinxveners en
die in stand wordt gehouden met de Waddinxveners.

Samen staan we sterk!
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