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Culemborg is een prachtige en krachtige stad, met inwoners die hier geboren en getogen zijn én 
uit alle windstreken. Het zijn, ook voor onze stad, zware tijden. Er liggen gelukkig volop kansen 
om samen te zorgen voor een krachtig Culemborg. 

Wij willen de komende jaren de gevolgen van de huidige crisis verzachten. Vanzelfsprekend is de 
PvdA er in eerste instantie voor Culemborgers, die in deze tijden zorg, steun of een zetje nodig 
hebben. Ook willen wij werken aan het herstel van de sociale en economische kracht van de stad. 

Niet om terug te keren naar hoe het vroeger was. Wij zien juist toekomst in een vernieuwde en 
gelijkwaardige verhouding tussen inwoners, ondernemers en stadsbestuur. Samen kunnen we 
werken aan de ontwikkeling en het behoud van dát wat van waarde is in Culemborg. 

Van waarde voor de PvdA is: een zeker bestaan en goed werk voor iedereen, 
een betrokken lokale samenleving die op elkaar kan en wil bouwen, voldoende kansen voor 
leren en ondernemen in de stad, en een betrouwbare gemeente die mensen bij elkaar brengt. 

De PvdA Culemborg werkt actief aan een politiek van nabijheid. Daarom leveren we een team 
van toegankelijke, bevlogen en energieke Culemborgers voor de lokale politiek, zowel in de 
gemeenteraad als in het college van burgemeester en wethouders. Om dagelijks de problemen 
van de stad mee op te lossen en kansen te benutten.  

Waar wij in 2018 met elkaar staan, dat kunnen we nu niet voorspellen. De PvdA weet echter wel 
zeker dat er de komende jaren werk aan de winkel is. Om werk en zekerheid te verbeteren, en 
ook de zorg, het ondernemersklimaat en de omgang van het gemeentebestuur met de stad en 
haar inwoners. 

Het is onze stad! Laten we er samen ook onze stad van maken. 

 
Bestaanszekerheid 
De PvdA wil dat elke Culemborger kan beschikken over werk, fatsoenlijke huisvesting en een 
toereikend inkomen. 
 
1. Besparingen op onnodige bureaucratie bij de sociale dienst komen terecht bij de mensen 

die het echt nodig hebben; 
2. De gemeente Culemborg doet alleen zaken met bedrijven die een goed werkgever zijn, 

zeker voor arbeidsgehandicapten, en geeft zelf het goede voorbeeld; 
3. De bezuinigingen op de Zorg voor Zorg-toeslag en de collectieve ziektenkostenregeling 

voor mensen in de bijstand draait de PvdA terug; 
4. Initiatieven in de stad om zelf te zorgen voor een toereikend inkomen – zoals een 

Broodfonds voor ZZP-ers, ondersteunt de PvdA actief; 
5. Scholen, bedrijven en de gemeente maken afspraken over stageplekken en over 

opleidingen die beter aansluiten bij de vraag van bedrijven in de regio. 
 
 
Samen doen 
De PvdA wil dat Culemborgers de greep op hun stad en hun leven kunnen verstevigen. 
 
1. Culemborgers die hun steentje bijdragen aan de samenleving helpt de gemeente 

Culemborg actief om kansen te grijpen. De PvdA zoekt eerst naar Culemborgse en dan pas 
naar commerciële oplossingen; 



2. Inwoners krijgen het recht om eigen plannen te bedenken voor hun eigen leefomgeving. 
De gemeente zorgt via contracten dat organisaties en bedrijven deze zeggenschap serieus 
nemen; 

3. De agenda van de gemeenteraad wordt mede door de stad bepaald. Inwoners moeten 
rechtstreeks onderwerpen kunnen aandragen; 

4. Minder kansrijke inwoners krijgen actieve ondersteuning om ook verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun buurt of wijk; 

5. Gedeeld eigenbelang zorgt voor samenwerkingsverbanden op het gebied van cultuur, 
energie en wonen.  

 
 
Zorg voor elkaar 
De PvdA wil in Culemborg goede zorg op maat. Mantelzorg waar mogelijk, en zo nodig met 
ondersteuning. Professionele zorg waar noodzakelijk. 
 
1. Zorg moet dichtbij, in Culemborg, beschikbaar zijn en blijven; 
2. Culemborgers moeten hun eigen zorg kunnen regelen als zij dat willen; 
3. Inwoners die zich niet goed kunnen redden, krijgen een zetje in de zorg; 
4. Buurtgesprek, buurtbemiddeling, ombudsteams en het verenigingsleven zijn belangrijk 

om op een directe en snelle manier zicht op zorgvraag van Culemborgers te krijgen; 
5. Zorginstellingen leren netwerken in wijk en buurt in plaats van achter hun bureau te 

zitten. 
 
 
Economisch gezond klimaat 
De PvdA wil dat Culemborg – dat centraal gelegen is – zijn economisch interessante positie 
behoudt en in de schijnwerper zet. 
 
1. Er komt een aanvalsplan om de stad en met name de binnenstad aantrekkelijker te maken; 
2. De gemeente Culemborg helpt het vestigingsklimaat te verbeteren met simpeler 

detailhandelsbeleid, met parkeren per minuut, met een schone, hele en veilige omgeving 
en met een podiumfunctie voor amateurs en professionals; 

3. Veilige fiets- en wandelroutes naar het Koopmansgildeplein en het Chopinplein; 
4. Lokale ondernemers krijgen meer kansen bij opdrachten van de gemeente; 
5. De gemeente Culemborg ondersteunt de vele zelfstandigen zonder personeel met 

goedkope werkplekken, met aangepaste bestemmingsplannen, met een openbare inkoop- 
en aanbestedingskalender en met pensioen- en verzekeringshulp. 

 
 
Blijven leren 
De PvdA wil dat Culemborg zijn centrale positie als leerrijke stad blijft profileren en uitbouwen. 
 
1. De kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs houden wij hoog; 
2. De Brede School is er ook voor de ontwikkeling van talent en het tijdig signaleren van 

opvoedproblemen; 
3. Ouders, verenigingen en de buurt bemoeien zich actief met onderwijs; 
4. Jongerenwerk, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gaan samenwerken in de Brede 

School; 
5. Er komt een VMBO-MBO-combinatieschool in Culemborg. 
 
 
Leefbare en veilige omgeving 
De PvdA wil dat leefbaarheid en veiligheid de belangrijkste voorwaarden voor de inrichting en 
de voorzieningen van de stad vormen. 



 
1. Geen bezuinigingen op veiligheid, wel kritisch op maatregelen die niet of onvoldoende 

werken; 
2. De PvdA zorgt via de werkwijze van 'De Buurt Bestuurt' dat voor inwoners wezenlijke 

veiligheidsproblemen worden aangepakt, criminelen opgepakt en burgers betrokken zijn; 
3. Geen overlastgevende en criminele jeugdgroepen meer in 2018; 
4. Sterk welzijnswerk dat bewoners daadwerkelijk met elkaar verbindt; 
5. Inwoners kunnen welzijnstaken in hun buurt zelfstandig oppakken. 
 
 
Woningmarkt in balans 
De PvdA wil dat Culemborg blijft bouwen naar concrete behoeften van burgers. 
 
1. De PvdA introduceert startersleningen voor mensen die hun eerste huis willen kopen; 
2. Lege kantoorpanden worden omgebouwd tot sociale huurwoningen; 
3. Bouwen in eigen beheer ondersteunt de gemeente Culemborg actief; 
4. Nieuwbouw is gemengde bouw voor alle inkomensgroepen; 
5. Een woningcoöperatie van en voor Culemborgers vindt de PvdA een goed idee. 
 
 
Duurzame ontwikkeling 
De PvdA wil verantwoordelijk zijn voor de toekomst van de stad en wil daarom duurzaam 
handelen stimuleren, bij burgers en bij de lokale overheid zelf. 
 
1. Lagere energiekosten door meer woningisolatie en duurzame energieopwekking; 
2. Groenere leefomgeving door meer open stadstuinen voor voedsel en natuur- en 

milieueducatie; 
3. Gezonde leefomgeving door voorrang voor fietsers en wandelaars, en doorgaande 

fietsroutes van west naar oost, via de binnenstad; 
4. Culemborg is in 2025 een klimaatneutrale stad; 
5. Culemborgers meer betrokken bij internationale samenwerking. 
 
 
Levendige vrije tijd 
De PvdA wil een levendige stad, met voor elk wat wils in vrije tijd, als basisvoorwaarde voor 
burgers. 
 
1. Waar mogelijk komen accommodaties in eigen beheer van de gebruikers; 
2. Gezamenlijk gebruik van accommodaties wordt de normaalste zaak van de wereld; 
3. Kunst en cultuur door amateurs en professionals vormt het sociale cement van onze stad; 
4. Er blijft ruimte voor nieuwe culturele initiatieven in de stad en de gemeente Culemborg 

ondersteunt die actief; 
5. Liever minder voorzieningen dan slechte voorzieningen voor sport en cultuur. 
 
 
Solide overheid 
De PvdA wil dat de lokale overheid een betrouwbare partner voor burgers is, die op 
transparante wijze regie voert over de voorzieningen in de stad. Financieel richt de gemeente 
zich op behoud en ontwikkeling van de economische en sociale kracht van de stad. 
 
1. Culemborg blijft een zelfstandig bestuurde gemeente; 
2. Uitvoerende taken kunnen op afstand in de regio worden geplaatst; 
3. Beleidstaken van de gemeente houdt de gemeenteraad aan zichzelf; 



4. De gemeentelijke organisatie wordt een betrouwbare partner met gevoel voor de stad, 
voor zorgvuldige processen en betrokkenheid van de samenleving; 

5. De PvdA Culemborg gaat door met deur-tot-deur-interviews en maakt met haar 
ombudsteam een doorstart. 

 
 


