
In het collegeprogramma Thuis in Waddinxveen 

beschrijven we onze plannen voor 2022-2026. 

Die plannen zijn vooral gericht op de vraag: hoe 

gaan we om met de groei van Waddinxveen? De 

groei van Waddinxveen geeft aan dat mensen hier 

graag wonen. Maar groei brengt ook uitdagingen 

met zich mee. Hoe bereiken we dat iedereen zich 

hier thuis voelt en blijft voelen? Daarop geeft dit 

collegeprogramma antwoord. 

Dit zijn de hoofdlijnen van het collegeprogramma en 

een paar van de plannen die we gaan oppakken.

Thuis in 

Waddinxveen

Het college van B&W

• Een duurzame ruimtelijke visie
We hebben in Waddinxveen een goede balans nodig tussen 

woningbouw, maatschappelijke voorzieningen, een groene en 

gezonde leefomgeving, de energietransitie, bedrijvigheid en 

bereikbaarheid. Al deze onderwerpen zijn belangrijk, maar we 

moeten goed kiezen hoe we de beschikbare ruimte goed benutten. 

Dat doen we in de duurzame ruimtelijke visie.

• Een toekomstbestendig aanbod van voorzieningen
We willen een passend en gevarieerd aanbod van voorzieningen 

als sport, kunst, cultuur, zwemles, onderwijs, kinderopvang, 

gezondheid, evenementen en ontmoeting. Hier zijn goede plekken 

en gebouwen voor nodig. Het aanbod van voorzieningen moet ook 

in de toekomst passend zijn bij de groei van Waddinxveen. 

• Wegwerken van verkeersknelpunten
Met de groei van Waddinxveen neemt ook het verkeer toe. 

We geven prioriteit aan het oplossen of beheersbaar maken 

van een aantal verkeersknelpunten, waaronder de Brugweg, 

Henegouwerweg en Kanaaldijk. We ontmoedigen vrachtverkeer in 

30 km-zones en we evalueren de shared space in het centrum.

1. Prettig wonen
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• Een geschikte woning voor iedereen 
We willen bouwen voor alle doelgroepen, waaronder 

starters, gezinnen en ouderen. Innovatie gaan we daarbij 

niet uit de weg. Voor ouderen is een groeiende behoefte aan 

levensloopbestendige woningen. We stellen daarom een 

woonzorgvisie op, met bijzondere aandacht voor ouderen en 

eenzaamheid.

• Een gezonde leefstijl-akkoord 
We willen een gezonde en sociale gemeente zijn. Met de 

samenleving stellen we daarom een vernieuwd leefstijlplan op.

• Aanpakken en doorpakken in het sociaal domein
Het is belangrijk dat de zorg betaalbaar blijft. We zetten 

daarom in op preventie die zwaardere en duurdere zorg 

voorkomt. Ook kiezen we voor zorg vanuit het netwerk en we 

ondersteunen mantelzorgers. En we kijken wat we kunnen 

doen om eenzaamheid te verminderen.

2. De juiste zorg

• Een natuurlijke en ecologische leefomgeving
De openbare ruimte van Waddinxveen moet aantrekkelijk zijn. Daarom 

laten we het openbaar groen meegroeien met de groei van Waddinxveen 

en zorgen we voor biodiversiteit. De natuurgebieden om Waddinxveen 

heen willen we behouden en waar mogelijk met elkaar verbinden. Dat 

geldt ook voor nieuwe natuur- en recreatiegebieden.

• Duidelijk duurzaam doorpakken
We willen deze periode flinke stappen zetten op het gebied van 
duurzaamheid. We doen dat door de rol van de gemeente, bedrijven en 

inwoners duidelijk te maken: welke duurzaamheidsmaatregelen zijn op 

welk moment zinvol? We vinden dat iedereen mee moet kunnen doen 

aan verduurzaming. De onzekerheden van de energie- en warmtetransitie 

nemen we daarom zoveel mogelijk weg. En we hebben speciaal aandacht 

voor energiearmoede in Waddinxveen.

•	Minder	(zwerf)afval,	meer	circulaire	grondstoffen
We willen zwerfafval in de buitenruimte tegengaan. Dat kan alleen als 

ook inwoners hun steentje bijdragen aan een schone leefomgeving. De 

hoeveelheid restafval willen we naar beneden brengen. Dat doen we 

door inwoners in staat te stellen hun restafval goed te scheiden. Daarmee 

verbeteren we tegelijk de kwaliteit van grondstoffen.

3. Haalbaar duurzaam

Benieuwd naar al onze plannen?

Ga naar www.waddinxveen.nl/collegeprogramma voor het volledige programma. 


