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Beste Culemborgers,
Thuis ben je in een stad waar goed werk is, waar goed onderwijs wordt gegeven, met veel groen, een schone
lucht en schone straten. Een thuis waar we voor elkaar zorgen. In dit programma zetten we onze plannen voor
Culemborg voor de komende vier jaar op een rij. Plannen die voortgaan op de weg die we de afgelopen vier
jaar zijn ingeslagen en die we, dankzij onze deelname aan het gemeentebestuur, voor een fors deel hebben
weten te realiseren.
Wij zetten ons in om alle Culemborgers bestaanszekerheid en perspectief te bieden. Om iedereen er bij te laten
horen. Dat doen we door werk te maken van werkgelegenheid. Door het vestigingsklimaat voor bedrijven, ook
in de binnenstad, te verbeteren. We hebben aandacht voor kwetsbare stadsgenoten. We letten op de
gezondheid van mensen, vooral ouderen en (chronisch) zieken en op de mantelzorgers die voor hen zorgen.
We willen armoede bestrijden, zodat kinderen weer mee kunnen doen met sportactiviteiten of op schoolreis
kunnen.
We willen voldoende sociale huurwoningen in de stad, met een betaalbare huur. De PvdA zet zich ook vol in
voor een duurzaam Culemborg, door het energieverbruik te verminderen en door de opwekking van
alternatieve energie te stimuleren. We willen daarnaast een regeling zodat ook mensen met een kleine
portemonnee hun huis energiezuiniger kunnen maken en kunnen profiteren van de lagere kosten die dat
oplevert.
Samen met buurten en wijkagenten, waar we er meer van willen, werken we aan een veilig Culemborg, zonder
autobranden. Kinderen krijgen twee dagen per week gratis voorschoolse les aangeboden.
Culemborg moet zijn bruisende culturele klimaat behouden en de kermis moet weer een spetterend volksfeest
worden. Er wordt veel gesport in Culemborg en dat willen we stimuleren, door verenigingen te steunen maar
ook door meer speeltuinen aan te leggen.
Je thuis voelen kan alleen als je je welkom voelt en mee kan doen. Uitsluiting, discriminatie en segregatie zijn
onacceptabel en moeten actief worden bestreden.
Dit programma bevat een greep uit de plannen waarvoor de PvdA zich de komende vier jaar sterk zal maken.
Op 21 maart kiezen we voor de toekomst van Culemborg. Wij kiezen voor een thuis voor alle Culemborgers.

Fouad Sidali, lijsttrekker PvdA Culemborg 2018
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Goed werk in een sterke stad
Rode draad
Goed werk geeft mensen zekerheid, perspectief en het gevoel erbij te horen. Helaas heeft niet
iedereen in Culemborg goed werk. Sommige Culemborgers hebben helemaal geen werk. Anderen
hebben werk dat te slecht betaalt om van te leven, of werk waarvan ze uiteindelijk lichamelijk grote
problemen krijgen. Veel mensen zijn daarnaast niet zeker van hun baan. De PvdA vindt dat iedereen
die werk verricht een eerlijke beloning verdient die past bij de werkzaamheden. Iedereen verdient
zeker en veilig werk van goede kwaliteit waarbij ruimte is voor scholing en ontwikkeling. We
investeren extra in werkgelegenheid voor mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen.
Iedereen moet kunnen profiteren van de economische groei.

Wat we willen bereiken:
Werkgelegenheid
-

-

-

-

Florerende winkelcentra waarin ondernemen wordt gestimuleerd. Om dit kracht bij te zetten
komt er een boete op leegstand. We willen dat de huurprijzen omlaag gaan;
Het beste vestigingsklimaat in Midden-Nederland verwezenlijken, door aantrekkelijke
voorwaarden te creëren, te ijveren voor uitmuntende bereikbaarheid en vooroplopen in
duurzame oplossingen;
We creëren nieuwe banen in de publieke sector; in de openbare ruimte, het onderwijs en bij
sportaccommodaties. Dit helpt meer Culemborgers aan het werk en draagt bij aan het
verbeteren van onze publieke voorzieningen. Hierin werken we samen met andere gemeenten in
Werkzaak Rivierenland, de organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland;
De gemeente geeft als werkgever het goede voorbeeld door fatsoenlijk te betalen en bij
structureel werk werknemers in vaste dienst te nemen. Dit geldt ook voor de
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe waarin Culemborg samenwerkt met Tiel en
Geldermalsen;
De Triosingel, onze mannen en vrouwen van de groenvoorziening, blijft onderdeel van de
gemeente en de dienst wordt niet verzelfstandigd of geprivatiseerd.

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden
-

-
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Een proactieve rol van alle instanties die zich bezig houden met re-integratie, ook als er nog geen
problemen zijn. Zijmaken samen met de gemeente een Preventieplan uitkeringen;
De gemeente neemt in het inkoop- en aanbestedingsbeleid garanties op voor goede
arbeidsvoorwaarden. Opdrachtnemers moeten zich aan de cao houden, betalen minstens het
volwassenminimumloon vanaf 18 jaar en laten zich niet in met schijnconstructies. We vragen om
vaste banen bij lage en middeninkomens;
Jobcoaches krijgen gratis werkruimte als zij gratis Culemborgers begeleiden.

Inclusieve arbeidsmarkt
-

-

-

Culemborg moet het goede voorbeeld geven in de uitvoering van de banenafspraak voor mensen
met een arbeidshandicap. We vinden het onbestaanbaar dat we daar nog steeds niet aan
voldoen;
We organiseren een Lokaal Economisch Fonds voor Culemborgers met een afstand tot de
arbeidsmarkt die een eigen onderneming willen beginnen;
De gemeente creëert voldoende beschutte werkplekken voor mensen die het nodig hebben,
tegen tenminste het minimumloon;
De gemeente bevordert sociaal ondernemerschap door in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid
eisen te stellen ten aanzien van social return (het in dienst nemen van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt).
De gemeente doet een proef met anoniem solliciteren.

Wonen in een veilige en duurzame stad
Rode draad
Culemborg is een plek voor iedereen! De PvdA wil een fijne en duurzame stad waar mensen nu en in
de toekomst veilig, betaalbaar en aangenaam kunnen wonen. In een onveilige buurt kunnen
Culemborgers niet leven, onze kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. Veiligheid is onze
topprioriteit en we verlangen van politie en justitie, maar ook van buurtbewoners, dat zij alles op
alles zetten om buurten veilig te maken en te houden. Bewoners moeten samen met wijkagenten
kunnen bepalen wat de prioriteiten zijn van de politie. Welzijnswerk moet professioneel en actief
bijdragen aan preventie. Niemand mag bang zijn om aangifte te doen. Het recht moet Culemborgers
beschermen en criminelen bestraffen.

Wat we willen bereiken:
Wonen en wijken
-

-

-

-
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De voorraad sociale huurwoningen moet groeien om elke woningzoekende een passende woning
te kunnen bieden. Dit doen we door het voeren van actief grondbeleid en het stellen van harde
percentages sociale huur van 30% tot 40% per wijk;
De huurprijzen moeten omlaag. Wij scheppen daarom actief ruimte voor een
woningbouwcoöperatie van Culemborgers;
Wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn veel te lang. Hierdoor vertrekken veel jonge
Culemborgers uit de stad. We gaan wachtlijstvervuiling actief tegen door diegenen die actief
zoeken naar een woning eerder te helpen;
De Buurt Bestuurt, waarin bewoners de prioriteiten bepalen samen met gemeente en
professionals, wordt de werkwijze in heel Culemborg. Buurtpanels worden hierin belangrijk en
krijgen daarom ook een groter budget;
De gemeente moet een integrale omgevingsvisie opstellen om de ruimtelijke, sociale en
economische ontwikkeling in de stad te begeleiden en sturen. Deze wordt wijkgericht om
verschillen tussen wijken en buurten recht te doen. Integraal wil zeggen dat alle activiteiten en
projecten (woningbouw, inrichting openbare ruimte en groen, gezondheid en zorg, economie en
werkgelegenheid etc.) van de gemeente elkaar versterken;

-

-

-

De openbare ruimte moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ouderen en mensen met een
beperking moeten zonder gedoe van A naar B kunnen reizen. Initiatieven voor een buurtbus
stimuleren wij en we pleiten ervoor de busverbinding tussen Tiel en Nieuwegein te behouden;
We willen ouderen met een klein inkomen aan betere woonruimte helpen. Daarvoor gaan we
experimenteren met nieuwe methoden. Er is meer gerichte nieuwbouw voor senioren nodig.
Daarom investeren we in gemengde complexen waar senioren veilig en prettig wonen en elkaar
wederzijdse steun kunnen bieden;
Steeds meer Culemborgers leven met Alzheimer of hebben andere zware zorgbehoeftes. Er moet
een beter passend woningaanbod komen voor deze groep. Ook levensloopbestendige woningen
en woningen voor mensen in een rolstoel blijven een prioriteit. De komende jaren komen er
meer woonvormen voor migrantenouderen.

Veiligheid
-

-

-
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Veiligheid is de norm. Elke Culemborger moet zich veilig kunnen voelen in onze stad. Alle vormen
van criminaliteit pakken we aan. Gemeente, politie en maatschappelijke partners werken samen
om radicalisering of onveiligheid te signaleren en de veiligheid van bewoners te waarborgen;
Autobranden moeten tot het verleden gaan behoren. De PvdA blijft zich keer op keer sterk
maken voor structureel veilige wijken;
Culemborgers die dreigen in criminaliteit te vervallen krijgen niet-vrijblijvende hulp gericht op
het individu. Bijvoorbeeld om aan het werk te gaan of om een opleiding te volgen;
Wijkgericht werken wordt ingericht op de vraag van bewoners, niet op het aanbod van de
gemeente;
De keten van welzijn, jongerenwerk en onderwijs wordt versterkt. Wij willen uitmuntend
jongeren- en welzijnswerk in Culemborg. Daar hoort de mogelijkheid bij andere organisaties te
betrekken dan die nu actief zijn;
De aangiftebereidheid vergroten we door Culemborgers goed in te lichten over de
mogelijkheden voor anonieme aangifte (of anonieme melding);
Samen met andere gemeenten lobbyen we in politiek Den Haag voor meer en betrokken
wijkagenten, zij vormen samen met bewoners het hart van een veilige wijk;
Een eerlijke verdeling door de stad van nachthoreca wordt geregeld in een nieuw horecabeleid
waarin ondernemers en inwoners een belangrijke stem krijgen.

Duurzaamheid en milieu
-

-

-

-

Wij koesteren onze mooie groene stad. Bijzondere elementen zijn de Redichemse Waard aan de
oostkant, de Baarsemwaard en Goilberdingenwaard aan de westkant en de Regulieren in het
zuiden. Deze gebieden beschermen wij. Slibstort hoort daar niet;
Samen met huishoudens, de woningbouwcorporatie en bedrijven besparen we 23 procent op het
energiegebruik tot 2026 als tussenstap naar de ambitie om in 2040 100 procent te behalen;
Alle (semi-)openbare gebouwen zijn in 2030 energieneutraal. Onze schoolgebouwen zijn dat al in
2025;
Energie opwekken door het stimuleren van zonne-energie, windenergie, biomassa en
warmtekrachtkoppeling. De gemeente neemt het initiatief om met biomassa en
warmtekrachtkoppeling te experimenteren;
De afbouw van Parijsch richt zich op gasloos. In overleg met de woningbouwcorporatie en
bewoners wordt ook gestart met het gasloos maken van bestaande wijken;
Huishoudens met een krappe beurs krijgen extra steun om te besparen op energie en water;
Groene tuinen en groene straten, goed voor mensen en goed voor het milieu. Culemborgers die
hun tuinen minder bestraten, krijgen korting op hun gemeentelijke belastingen;
Het beheer van de gemeente is gericht op het versterken van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door
het groen bijenvriendelijk te maken;
Een circulaire economie binnen de gemeente, waarbij bewoners en bedrijven van afval weer
grondstoffen maken. De gemeente kan hier veel leren van bedrijven die daar al ver mee zijn,
zoals Gispen en CB;
Er komt een visie en routekaart op groen voor een duurzame groene en ruimtelijke structuur van
de stad tot 2040 waarin voetgangers en fietsers extra aandacht krijgen.

Verkeer
-

-
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Ons doel is een bereikbare, leefbare en gezonde stad. Snel en veilig fietsen door Culemborg:
fietsers krijgen in Culemborg meer ruimte voor betere doorstroming en parkeerplekken in de
stad. De fietsersbond wordt hierbij betrokken. De veiligheid op de Ovatonde moet worden
verbeterd. De Vianensepoort wordt gesloten voor autoverkeer;
Er komt een duurzame elektrische bezorgdienst vanuit winkelcentra naar andere delen van de
stad, zodat Culemborgers niet meer met de auto hoeven;
Samen met politie en BOA’s gaat de gemeente strenger handhaven op gemotoriseerd verkeer in
de binnenstad.

Samenleven in een sociale stad
Rode draad
De PvdA wil een stad waarin iedereen meetelt en meedoet en niet wordt uitgesloten. Waar iedereen
gelijke kansen krijgt en in staat wordt gesteld het maximale uit zichzelf te halen. Goed onderwijs
speelt daarin een sleutelrol. Ook willen we een stad waar we omzien naar elkaar. Wie hulp nodig
heeft, krijgt een steuntje in de rug. Cultuur heeft een belangrijke rol in onze Culemborgse
gemeenschap. Het geeft lucht, ruimte en kleur aan de gemeenschap. Cultuur kan bijdragen aan
begrip en respect voor elkaar. Datzelfde geldt voor sport. Wij koesteren wat we hebben en
investeren waar nodig.
Wat we willen bereiken:

Onderwijs
-

-

-
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We zijn trots op onze Culemborgse scholen. Maar ook in Culemborg zijn er verschillen in
kwaliteit. Wij helpen scholen tweedeling tegen te gaan in plaats van te bevorderen;
Elk kind heeft recht op voorschoolse educatie. De gemeente biedt elk kind twee dagen gratis
voorschoolse educatie aan. Hierdoor heeft ieder kind gelijke kansen op een goede start;
We verbeteren de relatie tussen onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk om leraren te ontlasten
en kinderen de beste hulp te bieden;
Ook de gemeente kan helpen het lerarentekort tegen te gaan. In overleg met scholen zorgen we
ervoor dat het zo aantrekkelijk mogelijk is om in Culemborg voor de klas te staan;
Om volop mee te kunnen draaien in onze samenleving zijn lezen en schrijven van groot belang.
De PvdA wil laaggeletterdheid en taalachterstanden bestrijden door te blijven inzetten op
kwalitatief goede voorschoolse opvang en voorscholen te stimuleren diverse teams samen te
stellen;
Kinderen uit gezinnen met lage inkomens moeten volop kunnen meedoen met hun
klasgenootjes. De vrijwillige ouderbijdrage moet daarom echt vrijwillig zijn en niet leiden tot
kinderen die niet mee mogen met schoolreisjes en dergelijke. De gemeente monitort of dit ook
zo is en spreekt waar nodig scholen hierop aan;
Mbo’ers zijn de ruggengraat van de samenleving. Wij blijven samenwerking tussen middelbare
scholen en mbo-scholen stimuleren. Ook maakt de PvdA zich sterk voor voldoende stageplekken;
Samen met het bedrijfsleven zetten we in op een ‘Leven Lang Leren’, zodat werkzoekenden en
werkgelegenheid op elkaar aansluiten en mensen door kunnen groeien.

Discriminatie tegengaan
-

-

We treden hard op tegen alle vormen van discriminatie. Samen met Culemborgers, het bedrijfsen verenigingsleven gaat de gemeente de strijd aan met discriminatie. Elk jaar legt de gemeente
hier verantwoording over af in ‘De staat van de stad’;
De gemeente gaat geen relaties aan met discriminerende werkgevers en verbreekt relaties als
dat wel het geval is;
Horecadiscriminatie wordt stevig aangepakt. Regionaal worden mystery guests ingezet en we
sluiten zaken die meerdere malen over de schreef gaan;
De gemeente zet zich in voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Gelijke betaling bij
gelijk werk is de norm bij de gemeente en zij verwacht dit ook van partners;
We willen dat de gemeente zich actief inzet voor de emancipatie en veiligheid van LHBTI-ers
(lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender) in Culemborg. De gemeente moet daarin
samenwerken met politie, scholen, sportverenigingen en horeca.

Cultuur
-

-

-

-

8

De gemeente is (mede)verantwoordelijk voor de gebouwen van bijvoorbeeld de Fransche School
en het Elisabeth Weeshuismuseum. De PvdA kiest ervoor deze instellingen hier zekerheid over te
geven en een meerjarenplanning voor onderhoud af te spreken;
Er moet een inclusief aanbod zijn voor alle Culemborgse doelgroepen. Daarop is het
subsidiebeleid van de gemeente gericht;
Veel (cultuur)instellingen werken met vrijwilligers. Het is een hele kunst een
vrijwilligersorganisatie goed draaiende te houden. Hierin ondersteunt de gemeente, niet alleen
met geld maar ook met kennis, kunde en mankracht;
We koesteren Culemborgse culturele initiatieven in de stad en ondersteunen deze waar nodig;
We geven de kermis de ruimte echt een stadsfestival te worden;
Waar het kan wordt leegstand tijdelijk gebruikt voor creatieve doeleinden, bijvoorbeeld als
oefenplek voor een theatergezelschap, een pop-up galerie van amateurkunst en een
buurtrestaurant;
Het Cultuurfonds is een fonds van, voor en door Culemborgers. We evalueren het cultuurfonds
grondig in 2018;

Sport
-

-

-

-

Sporten is gezond en bovendien leuk, het verbindt Culemborgers. De gemeente investeert
gericht in sportdeelname en bekijkt per wijk en per doelgroep waar behoefte aan is; bijvoorbeeld
gemarkeerde hardlooproutes of beweegtoestellen;
We willen meer speeltuinen in Culemborg zodat alle kinderen van jongs af aan kunnen bewegen.
Ook speeltuinen die toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. In Culemborg spelen we
samen in de openbare ruimte;
Onze sportverenigingen verdienen een pluim, ze betekenen veel voor wijk en stad.
Amateursportverenigingen die het moeilijk hebben en een belangrijke sociale functie vervullen
krijgen ondersteuning om een vitale vereniging te blijven;
We streven naar open clubs. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij zij eigen leden
en buurtbewoners uitnodigt om te sporten en bij de vereniging betrokken te raken en te blijven;
We stimuleren meer sportevenementen in Culemborg.

Bestaanszekerheid in een zorgzame stad
Rode draad
Genoeg te eten, een dak boven je hoofd, je kind een cadeau kunnen geven als het jarig is, werk of
andere vormen van deelname aan onze samenleving: bestaanszekerheid is de basis waarop ieder
mens bouwt. Ieder mens heeft zekerheden nodig om prettig en zelfstandig te kunnen leven.
Passende en toegankelijke zorg en ondersteuning; perspectief brengt mensen in beweging.
Onzekerheid knaagt aan mensen en gebrek aan perspectief blokkeert ontwikkeling.
Bestaanszekerheid en perspectief voor iedereen is voor de PvdA het uitgangspunt. Initiatiefnemers
krijgen de ruimte. Wie hulp nodig heeft bieden wij de helpende hand. Dit doen wij altijd op basis van
vertrouwen in plaats van wantrouwen.
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Wat wij willen bereiken:
Aandacht voor kwetsbare Culemborgers
-

-

-

We vertrouwen in plaats van wantrouwen mensen die hulp nodig hebben van de gemeente,
zoals met een bijstandsuitkering. Daarom steunen we de aangekondigde experimenten met
betrekking tot een andere behandeling van bijstandsgerechtigden op het gebied van
bijvoorbeeld bijverdienen;
Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk om mee te doen in de samenleving. De
gemeente investeert daarom in kwalitatief goede taallessen. De verplichte taaltoets in de
bijstand is niet het juiste middel om de taal te leren;
Er geldt geen verplichte tegenprestatie in de bijstand. De gemeente bekijkt samen met de
bijstandsgerechtigden wat de beste route naar betaald werk is;
De gemeente ondersteunt particuliere initiatieven die met veel vrijwilligers goed werk
verrichten, via subsidie of met voorzieningen (bijvoorbeeld huisvesting);
De gemeente zorgt voor goede opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen met een
verblijfsvergunning.

Zorg
-

-

-

-
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We bestrijden de onacceptabele gezondheidsverschillen tussen arm en rijk, hoog- en
laagopgeleid, tussen Terweijde en De Hond, met een buurtgerichte aanpak. Gezondheid van
kinderen krijgt hierbij extra aandacht (bijvoorbeeld evenwichtige voeding en voldoende
beweging);
Gezondheid is een groot goed. Bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg voor iedereen is
essentieel. De gemeente is alert op een stapeling van zorgkosten, eigen bijdragen mogen nooit
tot het mijden van zorg leiden. Er komt een structurele compensatieregeling voor mensen met
hoge zorgkosten die dit nodig hebben;
Alle kwetsbare jongeren verdienen hulp. De gemeente koopt voldoende jeugdzorg in, zodat er
geen wachtlijsten ontstaan;
De kwaliteit van de zorg wordt een harde randvoorwaarde bij aanbestedingen; vakkundigheid en
vertrouwde gezichten aan het bed;
Mantelzorgers verdienen ondersteuning en goede voorzieningen. We handhaven het
mantelzorgcompliment en breiden het waar mogelijk uit. Er komt extra aandacht en
ondersteuning voor minderjarige mantelzorgers;
Culemborg wordt een dementievriendelijke stad. We bieden meer aandacht en betere hulp aan
mensen met dementie en hun mantelzorgers;
Er komt meer hulp voor mensen die psychiatrische zorg nodig hebben. Hierbij speelt preventie
en weer een onderdeel worden van de wijk of de samenleving een belangrijke rol.

Armoede bestrijden
-

-

-

-

Alle kinderen in Culemborg moeten mee kunnen doen met sport, cultuur, activiteiten op school,
zwemlessen en huiswerkbegeleiding. Liefst in de buurt, samen met scholen en verenigingen.
Initiatieven als Stichting Leergeld en de stichtingen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
verdienen ondersteuning;
Het is belangrijk dat schuldenproblematiek vroegtijdig wordt opgemerkt en aangepakt. Samen
met woningcorporaties, energiemaatschappijen en zorgverzekeraars wordt een actieplan
“Culemborg schuldvrij” opgesteld. Elk sociaal wijkteam kent een budgetcoach;
Het armoedebeleid is gericht op het helpen van mensen met een langdurig laag inkomen maar
ook op de groep werkende armen. De langdurigheidstoeslag voor mensen die lang een laag
inkomen hebben, voeren we opnieuw in. Er is extra aandacht nodig voor ouderen met een
onvolledige AOW-uitkering;
Ieder jaar neemt de PvdA het initiatief voor een luistergesprek over armoedebestrijding en
schuldhulpverlening, om te horen van ervaringsdeskundigen en professionals wat er goed gaat in
de aanpak en wat er beter kan;

Samen voor een actief stadsbestuur
Rode draad
De gemeente moet er zijn voor Culemborg en Culemborgers, niet voor afvinklijstjes en nodeloze
regels. De houding van de gemeente moet zijn ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’ om Culemborgse
initiatieven te stimuleren. Culemborgers die de gemeente nodig hebben kunnen rekenen op de beste
dienstverlening passend bij hun situatie. De politiek is transparant, benaderbaar en aanspreekbaar.
Wat wij willen bereiken:
-

-
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De gemeenteraad gaat samen met inwoners en ondernemers een leerproces inrichten:
Culemborg Leert van Elkaar. Hiervan wordt de dienstverlening van de gemeente en partners
beter, omdat ze leren van inwoners en het bedrijfsleven;
Elk jaar organiseert de gemeenteraad samen met het college een ‘Staat van de Stad’ waarin
zij verantwoording aflegt aan de stad over het gevoerde beleid;

-

-

We werken niet alleen samen met gemeenten in Rivierenland maar kijken voor de beste
samenwerking ook naar gemeenten als Houten, Wijk bij Duurstede, etc.;
De Buurt Bestuurt-werkwijze, namelijk dat de zeggenschap in buurten bij bewoners ligt en
dat zij samen met professionals bepalen wat er moet gebeuren, wordt waar mogelijk
toegepast;
Een Culemborgs Initiatieven Budget van 3 euro per inwoner, beheerd door gelote
Culemborgers, wordt beschikbaar gesteld voor stadsbrede projecten;
Een participatie-app met overzicht van de netwerken, bijeenkomsten en
subsidiemogelijkheden wordt door de gemeente ontwikkeld en beschikbaar gesteld.

Financiële keuzes voor een sterke & sociale stad
Rode draad
De gemeentelijke financiën moeten op orde zijn om onze idealen te verwezenlijken en Culemborg
een stad te laten zijn waarvan eenieder kan genieten. Nu de crisis voorbij is, worden onze
uitgangspunten gunstiger. Dat betekent niet dat de gemeente minder kritisch mag zijn waar we geld
aan uitgeven.

Wat wij willen bereiken:
-
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Altijd voldoende geld voor de zorgtaken die de gemeente heeft, zoals de jeugdzorg, de
ouderenzorg en de zorg voor chronisch zieken;
We investeren specifiek in inwoners die de hulp van de gemeente het hardst nodig hebben
en bezuinigen hier niet op;
We verkopen geen voorzieningen, zoals sportvelden of de jachthaven, die van waarde zijn
voor ons allemaal;
De OZB wordt verlaagd voor inwoners die hun woning verduurzamen;
De gemeente is alleen nog eigenaar van gebouwen met een maatschappelijke functie.

