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Waarom Bert Démoed 
van Benthuizen naar 
Waddinxveen verhuisde
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Welke resultaten heeft de 
PCW behaald?
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Rietje Vaesen: “Een warm 
nest is zo’n voorrecht, dat 
gun je ieder kind”

Je denkt dat je een snackbar binnen-
stapt, maar als je binnen bent, zie je 
dat er nog een heel restaurant achter 
zit. Hoewel, ’t is meer een eethuis. 
Als je nog verder doorloopt, kom 
je op een gezellig, deels overkapt, 
terras. Halverwege kom je langs 
de keuken, waar Marcel van den 
Bosch je eten klaarmaakt. Hier geen 
onzichtbare kok achter een muurtje, 
maar een man die contact wil met 
zijn gasten. Aan de muur hangen fo-
to’s van oud Waddinxveen. Daartus-
sen een uitnodiging om een 'pittig 
dorpstraatjûh' te bestellen, een eigen 
recept. Dit is ‘cafetaria en eethuis 
’t Ouwe Dorp’ in de Dorpstraat. Wie 
heeft  er nog nooit een ijsje gehaald 
of een biefstukje verschalkt? 

Wie is de man die ’t Ouwe Dorp in 
de lucht houdt? 
Marcel (49) vertelt: “Ik heb altijd in 
de horeca gezeten, nog een tijdje bij 
partyservice Van der Loo gewerkt. 
Hier in ’t Ouwe Dorp werk ik al 
vijfentwintig jaar, eerst bij Martin van 
Zanten en tien jaar geleden heb ik het 
overgenomen”. 

Hoe ziet een week in ’t Ouwe Dorp 
eruit? 
“Het wordt hier nog steeds drukker, 
vooral op woensdag- tot en met za-
terdagavond. ’s Middags is het rustig.” 
Marcel werkt vijf dagen. ’s Morgens 
bereidt hij het eten voor en ’s avonds 
gaat hij om acht uur dicht. “Maar als 
iemand om vijf voor acht binnen-
komt, krijgt’ie gewoon eten hoor. En 

om half tien ’s avonds zit ik op de 
bank. ’t Is hard werken, maar eten is 
ook mijn hobby.”

Wat maakt je werk zo leuk?
“Als je hier komt eten, herken je altijd 
wel iemand die er ook zit. Mensen 
lopen vaak langs de keuken: “Hé Mar-
cel, we komen even bij je eten hoor!” 
Als ik weg kan uit de keuken, schuif 
ik even aan en maak ik een praatje. 
Mensen staan ook altijd te kletsen als 
ze in de snackbar op hun bestelling 
wachten.  Iedereen komt hier ook, van 
een meisje van 16 jaar dat met haar 
vriendje komt eten op Valentijnsdag 
tot een man van 85 jaar. Het contact 
met mensen, dat vind ik leuk...(hij 
staart voor zich uit)... “Het is toch een 
beetje mensen pleasen, dit vak.”

Je houdt het al lang uit in Waddinx-
veen. Wat vind je van ons dorp? 
“Iedereen kent je. Als ik in Rotterdam 
loop, hoor ik: “Hé, ’t Ouwe Dorp”. Wel 
jammer dat er zoveel oude pandjes 
zijn gesloopt.”

”Het is goed dat de 
PCW buurtwinkels 
wil openhouden”

Wat vind je van de PCW? 
“Met veel speerpunten ben ik het 
eens, maar mijn zaak is wel open op 
zondag. Ik vind dat toch anders liggen 
voor de horeca. Ik dwing mijn perso-
neel niet om op zondag te werken, ze 
mogen zelf kiezen. Zelf doe ik nooit 
boodschappen op zondag. Ik vind wel: 
óf alle winkels open, óf alle winkels 
dicht. Het is goed dat de PCW de 
buurtwinkels wil openhouden en die 
randweg is gewoon nodig.”
Niet meer uitbreiden na de Triangel? 
“Dat vind ik een goed plan en veel 
groen vind ik ook belangrijk.”

Welke toekomstplannen heb je nog? 
“Die heb ik wel, maar ik vertel ze nog 
niet...merk je vanzelf.”

“Het is toch een beetje 
mensen pleasen”
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Ze wonen op de Alblaslocatie, een 
nieuwbouwwijkje vlakbij de Gou-
we. Toen de laatste huizen aan de 
Papiermolen nog gebouwd moes-
ten worden, kon je vanuit het zol-
derraam de Gouwe nog zien. Nu 
niet meer. “Veel mensen in de wijk 
vinden het jammer dat dat laatste 
rijtje huizen zo hoog staat.” Ander-
half jaar geleden verhuisden Bert en 
Ria Démoed van Benthuizen naar 

Waddinxveen. “We zochten een gro-
ter huis omdat we ons vierde kindje 
verwachtten.” Bert is directeur-eige-
naar van Zo-vital, een groothandel 
en cateringbedrijf dat zich richt op 
het onderwijs. Hij noemt zich echter 
liever ondernemer.  

Wat is het verschil tussen catering in 
een schoolkantine en in een bedrijf? 
“Scholen zijn echt anders dan bedrij-

ven. Daarin hebben wij ons gespe-
cialiseerd. In een school hebben alle 
docenten op dezelfde tijd pauze. Dan 
heb je dus een snelle koffi  emachine 
nodig die in een kwartier tijd honderd 
kopjes koffi  e tapt. Er is geen handel in 
de schoolvakanties, daar moet je op 
kunnen inspelen.”

Saucijzenbroodjes en kroketten kan 
toch iedereen bakken?
“Wij bieden gezonde producten 
aan, maar we gebruiken dat woord 
eigenlijk niet. Dat verkoopt niet. In 
de schoolkantines verkopen we veel 
broodproducten, salades en sappen. 
We hebben een voorbeeldfunctie. Als 
wij goed en lekker eten aanbieden, 
blijven de leerlingen dat later hopelijk 
zelf ook gebruiken. Een ongezond 
product op z’n tijd is er nog wel, maar 
verdwijnt langzaam uit de schappen. 
En dat is ook wat we willen: een gelei-
delijke verandering naar verantwoord 
voedsel.”

Jullie verhuisden naar Waddinx-
veen, heeft  Benthuizen niet wat 
jullie zochten?
“We zochten een huis met voldoende 
slaapkamers en het moest ‘af ’ zijn, 
want wij zijn niet zulke klussers. Ook 
werk ik regelmatig thuis en dan is het 
fi jn als je een kantoortje hebt. Dan 
kom je al gauw bij een nieuwbouw-
huis uit. Hoewel... tegen een mooi, 
ruim jaren-dertig-huis hadden we ook 
geen nee gezegd.”

Waarom Waddinxveen? 
“In Waddinxveen heb je scholen, 
kerken en voorzieningen dichtbij. Dat 
vinden we belangrijk. In Benthuizen 
moest je naar Zoetermeer als je wilde 
zwemmen. Hier is het zwembad tien 
minuten fi etsen.”

“Je moet zorgen dat je 
specialist bent”

Dus die slogan van de gemeente ‘veel 
te doen, alles dichtbij’ klopt wel?
“Het is natuurlijk marketing maar het 
klopt wel. We kunnen lopend naar 
het winkelcentrum. Je hebt hier ook 
veel sportverenigingen en de kinde-
ren kunnen zich prima vermaken. Ze 
gaan soms lekker even vissen in de 
Petteplas. Waddinxveen is daar veilig 
genoeg voor.”

En, geen spijt dat het toch geen ja-
ren-dertig-woning is geworden? 
“Dit is een echte nieuwbouwwijk met 
veel tweeverdieners. Overdag is het 
hier stil, maar om vijf uur ’s middags 
wordt het druk. In een oudere wijk 
heb je wel de gezelligheid van ver-
schillende leeft ijden. Wij houden er 
wel van als er ook oudere mensen in 
de wijk wonen.”

Wat kan Waddinxveen verbeteren?
“Die rotonde bij het Gouweplein, 
dat shared-space-gebied. Ik heb daar 
een keer een aanrijding gehad en de 
politieagent kon niet uitleggen wie er 
voorrang had... ik geloof dat je zelfs 
links om die rotonde mag... En er 
mag ook wel wat meer goede horeca 
komen op het winkelcentrum, dat zou 
de aantrekkelijkheid verhogen... O, 
gaat de gemeente daar niet over? Nou, 
de gemeente kan vast wel wat invloed 
uitoefenen.”       

Waddinxveen is een fi jn dorp om in te wonen en te werken. Zelf heb ik niet zolang in Waddinxveen gewerkt. Maar ik 
heb toen gemerkt dat Waddinxveen een gunstige ligging heeft. De grote steden zijn hiervandaan goed te bereiken. 
En in het midden van het dorp een mooi winkelcentrum, dat is ook gunstig. Je hoeft niet zo vaak naar andere plaat-
sen voor je inkopen. We hebben een groen dorp, ook in de nieuwere wijken. Wat ik graag gerealiseerd wil zien in 
Waddinxveen is de randweg vanaf de A12 - A20, zodat het vrachtverkeer niet meer door het dorp hoeft te rijden. Hier 
moet de politiek zijn schouders onder zetten. Elke morgen zijn er veel  fi etsers op  weg en dat vraagt om een veilige 
verkeerssituatie. Ik stem PCW, omdat ik het als Hervormde Waddinxvener belangrijk vind dat mede in de politiek onze 
christelijke waarden en normen zichtbaar en merkbaar zijn. Dat zij oog hebben voor de kleinere bedrijven in ons dorp.  
Als ondernemer, niet werkzaam in Waddinxveen, heb ik dat in de plaatsen waar ik werkte wel gemist. Ook de betrok-
kenheid van de raadsreden bij de bedrijven vind ik belangrijk. 

Betrokkenheid bij bedrijven

Inwoner aan het woord

Kees de Bas
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Wat heeft de PCW in de afgelopen 
vier jaar gedaan?
In de afgelopen vier jaar hebben 
we ons hard gemaakt om ons 
programma te realiseren. Graag 
leggen we verantwoording af wat 
we bereikt hebben. Op deze pagina 
vindt u vier resultaten, op pagina 
12 en 13 vindt u de andere zes. 

1. 
Burgers doen mee bij het tot 
stand komen van en evaluatie 
van beleid
Inwoners willen betrokken worden 
bij ontwikkelingen in hun wijk, 
buurt, straat. De tijd dat zij dat over-
lieten aan de raadsleden is voorbij. 
Burgers willen participeren. Bij de 
voorbereiding van reconstructies 
van wegen en woonwijken organi-
seert de gemeente steeds inloop-
avonden, waar inwoners geïnfor-
meerd worden over de plannen voor 
hun woonomgeving en waar zij hun 
mening kunnen geven.  De PCW 
vraagt zich wel af of het karakter 
van de inloopavonden niet beter 
kan veranderen in inspraakavonden.  
Als een woonomgeving eenmaal is 
opgeknapt, wil de PCW graag weten 

of de bewoners tevreden zijn met 
het resultaat. Daarom zijn we de 
wijken ingetrokken met een statafel. 
We noemen dat het “tafeltjesspreek-
uur”. We hebben inwoners gevraagd 
of zij tevreden zijn met de opknap-
beurt en met het leefk limaat in hun 
woonomgeving. De PCW hoorde zo 
ook andere kwesties, die de buurt of 
de inwoners bezighouden. 

2.
We bieden Waddinxveners 
een veilige leefomgeving
De PCW wil een veilig Waddinx-
veen. We vragen hier dan ook 
geregeld aandacht voor. Uit een 
onderzoek naar (on)veiligheid in 
gemeenten bleek dat Waddinxveen 
is gestegen op de lijst van onveilige 
gemeenten. Ook daar hebben we 
aandacht voor gevraagd.  We heb-
ben schrift elijke vragen gesteld naar 
aanleiding van het in bezit hebben 
van inbrekerswerktuigen. Er is 
volgens de wet een mogelijkheid om 
een grote dwangsom op te leggen 
als mensen dit soort werktuigen 
bezitten. Mede in combinatie met 
het hoge aantal woningbraken leek 
het ons verstandig dit in de gemeen-
te Waddinxveen toe te passen, om 
zodoende inbrekers af te schrikken. 
Op deze manier is de PCW conti-
nue bezig om de veiligheid in onze 
gemeente te borgen en te verhogen.

3. 
Mensen zien om naar elkaar, 
juist ook als het minder goed 
gaat
De overheveling van zorgtaken is 
in goede banen geleid: inhoudelijk, 
organisatorisch en fi nancieel. Als 
er desondanks iets niet goed loopt, 
kunnen inwoners dankzij de in-
breng van de PCW naar een onaf-
hankelijke vertrouwenspersoon. Er 
is een programma opgezet om uit-
keringsgerechtigden aan een regu-
liere baan te helpen. Het is goed om 
in een gezond patroon van werken 
te komen. De PCW benadrukte dat 
het programma niet bedoeld is om 
beleidsstukken te schrijven maar om 
samen met ondernemers aan de slag 
te gaan voor de doelgroep. Het rijk 
heeft  geld beschikbaar gesteld voor 
het bestrijden van gevolgen van 
armoede onder kinderen. De PCW 
vindt het belangrijk dat dergelijke 
middelen voor de juiste doelgroep 
ingezet worden en heeft  daar vra-
gen over gesteld. Mantelzorgers en 
vrijwilligers zijn van onschatbare 
waarde. We zijn blij dat onze inwo-

ners naar elkaar omzien. De PCW 
stelde vragen over de mantelzorg-
waardering. Wij blijven alert op de 
zorg voor kwetsbare inwoners. 

4. 
We willen dat historische ge-
bouwen behouden blijven
Bij een goed woon- en leefk limaat 
horen oude(re) gebouwen. Daarom 
heeft  de PCW in het verkiezings-
programma opgenomen dat er 
beleid moet komen om ons cultureel 
erfgoed te beschermen. 
Op 14 oktober 2015 is  de Erfgoed-
verordening vastgesteld. Kern van 
dit beleid is: 
• op basis van vrijwilligheid kan 

een pand aangewezen worden 
als gemeentelijk monument; 

• een aanwijzing tot monument 
betekent dat het niet zomaar 
gesloopt mag worden en dat een 
onderhoudsverplichting van 
toepassing is; 

• hiertegenover staat dat 50% 
van het ozb-tarief wordt kwijt-
gescholden en dat de eigenaar 
tegen een gereduceerd tarief een 
lening kan verkrijgen om restau-
ratie mogelijk te maken. 

Bij de voorbereiding van dit beleid is 
de PCW proactief het gesprek aan-
gegaan met eigenaren van histori-
sche panden, de historische vereni-
ging en andere deskundigen. In de 
gemeenteraad hebben we aandacht 
gevraagd voor bijvoorbeeld het 
‘oorlogsmonument’ en gedenktekens 
en voor zorgvuldige communicatie 
met bezitters van historisch erfgoed, 
Verder hebben we gevraagd of er 
een wandelroute langs historische 
bebouwing uitgezet kan worden. 
Deze punten zijn allemaal gehono-
reerd.
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Brillenzaak met koffi  ekamer en een 
parkeerplaats voor de deur
Buurtwinkel Bastiaan Optiek pakt ruimte om te ondernemen
Hoe succesvol buurtwinkels kun-
nen zijn, bewees Bastiaan Optiek 
afgelopen jaar. Met een nieuwe 
winkel en concept wonnen zij de 
Ondernemersprijs Midden Hol-
land. Eigenaar Janny Molenaar 
(59) blikt terug op een veelbewo-
gen jaar. 

Brillen en koffi  e in een zaak. Dat 
verwacht je niet. Hoe kwam u er 
eigenlijk op? 
“Twee jaar geleden zag ik iets 
vergelijkbaars in Eindhoven. Daar 
hadden twee broers naast elkaar een 
winkel. De een was opticien, de an-
der horecaondernemer. Hun vader 
was directeur van Douwe Egberts en 
had hen het oude pand van Douwe 
Egberts gegeven. Optiek en horeca 
in een pand. ‘Dit is gaaf. Als ik dat 
ooit voor elkaar kan krijgen, ga ik 
dat doen’, dacht ik. Toen de super-
markt Groenswaard vrij bleek te ko-
men, besloot ik het erop te wagen.”

Hoe wist u of er markt voor was? 
“Als winkelier moet je open blijven 
staan voor nieuwe ontwikkelingen. 
Steeds meer mensen winkelen onli-
ne, daarnaast is er concurrentie van 
grote ketens, zeker ook in de optiek. 
Wil je overeind blijven, dan moet je 
zoeken naar een andere manier van 
ondernemen. Onze vaste klanten 
waren enthousiast over het idee. 
Maar wat het belangrijkst was: we 
willen het als ondernemers zelf ook 
gewoon leuk hebben. Ik ben aan het 
eind van mijn ondernemerschap. 
Dan moet je dingen doen die je leuk 
vindt. Dat ga je vanzelf uitstralen 
naar je klanten.”

“Wil je overeind 
blijven, dan moet 
je zoeken naar een 
andere manier van 
ondernemen.”

Ooit overwogen naar het centrum 
te gaan? 
“Het nieuwe centrum hebben we 
natuurlijk ook overwogen. Maar 
daar kwamen al andere brillenwin-
kels. En de huur is er veel hoger. Ik 
huur aan de Groensvoorde dubbel 
zoveel vierkante meters tegen lagere 
kosten. Dus die koffi  ehoek heb ik er 
gratis bij. En mijn klanten parkeren 
voor de deur. Dat is belangrijk, want 
steeds meer klanten komen uit de 
regio.”

Heeft  de gemeente een beetje mee-
gewerkt? 
“Zeker. Eigenlijk was er geen ruimte 
voor horeca in het bestemmings-
plan. Maar toen we ons plan vertel-
den aan de wethouder was hij om. 
Middenin het pand, aan de afschei-
ding, hangen kunstwerken van 
Waddinxveense kunstenaars. Die 
geven we hier een podium. En el-
ders in de winkel is een boekenhoek 

met boeken van Boekhandel Burger. 
We zijn de gemeente Waddinxveen 
enorm dankbaar voor hun mede-
werking. Als je ziet hoe mooi ze het 
plein hebben opgeknapt...”

Middenin het pand 
hangen kunstwer-
ken van Waddinx-
veense kunstenaars.

En? Werkt het in de praktijk zoals 
u had gehoopt? 
“Mensen moesten eerst even wen-
nen. Vroegen of ze een bril moesten 
kopen om koffi  e te mogen drinken. 
Dat hoeft  natuurlijk niet. Inmiddels 
hebben we een vaste klantenkring 
die komen voor de goede Italiaanse 
koffi  e en gebak van de lokale bakke-
rij De Vlaam.”

PCW zet zich in voor de buurtwin-
kels. Krijgen zij uw stem? 
“Ik woon niet in Waddinxveen. 
Maar met hun steun voor de buurt-
winkels zijn we natuurlijk heel blij. 
Een mooie vervolgstap zou zijn als 
er meer geld komt om Waddinxveen 
in de regio op de kaart te zetten als 
plaats waar je leuk kunt winkelen. 
Wist je trouwens dat PvdA/Groen-
Links Bastiaan Koffi  e heeft  gekozen 
als locatie voor hun fractievergade-
ringen? Misschien ook een leuk idee 
voor de fractie van de PCW...”

“We zijn de ge-
meente enorm 
dankbaar voor hun 
medewerking.”

In maart 2011 ben ik in Waddinxveen komen wonen. Ik had hier een baan 
aangeboden gekregen, maar ik had nog nooit van Waddinxveen gehoord. Nu, 
zeven jaar later, is Waddinxveen voor mij heel vertrouwd. Het voelt als thuis! 
Ik houd van het dorpse karakter van Waddinxveen. Ik wens dat Waddinxveen 
zo mag blijven. Mijn relatie met Jezus bepaalt hoe ik naar de mensen om mij 
heen kijk: iedereen is van waarde ongeacht wat je afkomst is of waar je voor 
staat. Iedereen is gelijk. Daarom stem ik ook PCW!

Het voelt als thuis

Inwoner aan het woord

Wolter Oosterhuis
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Waarom de PCW zondagsrust 
belangrijk vindt

Wij wonen nu ruim tien jaar met veel plezier in Waddinxveen in de omgeving van de Dorpstraat. Wat wij als erg 
prettig ervaren in Waddinxveen is het dorpse karakter. En tegelijkertijd dat er zoveel faciliteiten aanwezig zijn. Alles 
wat we nodig hebben, vinden we op loop- of fietsafstand.  Zelf werk ik, Linda, als verpleegkundige in de thuiszorg in 
Boskoop en Waddinxveen. Je hoort dan ook veel van de mensen waar je komt. Ik denk dat Waddinxveen nog veel 
meer kan doen voor ouderen. Sommigen zijn écht eenzaam. Voor deze mensen zou op dat vlak echt meer georgani-
seerd moeten worden, al is het maar een middagje in de week. Voor hun welzijn is dit net zo belangrijk als medische 
hulp en verzorging. Ook hoor je dat veel ouderen bang zijn dat er nog meer buurtwinkels verdwijnen. Het is voor hen 
lastig om in het centrum te komen. Wij hopen nu voor de derde keer op de PCW te stemmen. Wij herkennen ons in 
het christelijke identiteit van de partij. Verder merken we dat de PCW de belangen van alle Waddinxveners voor ogen 
heeft. Ook dat ondersteunen we graag!

Belangen van alle Waddinxveners

Inwoner aan het woord

Gert-Jan en Linda van Bodegraven

Misschien denk u wel: “O nee 
hè, daar gaan we weer. Altijd dat 
gedoe over die zondag. Dat is 
echt iets van vroeger”. Of denkt 
u: “Goed punt van de PCW. Want 
ik vind het heel waardevol dat de 
zondag een rustdag is”. 
Vooral als u zich in de eerste reac-
tie herkent, willen we u vragen om 
dit artikel eens te lezen. Niet dat 
we u kunnen overtuigen, maar dat 
u weet waaróm wij de zondag zo’n 
belangrijke dag vinden. Dat is niet 
omdat we ouderwets willen zijn.  
Het is onze diepste overtuiging dat 
de zondag een bijzondere dag is.  

God gaf het voorbeeld
De diepste reden om voor de zon-
dagsrust te zijn, is gelegen in het 
scheppingsverhaal. In de Bijbel lezen 
we dat God de wereld in zes dagen 
schiep en dat Hij op de zevende dag 
rustte, en die dag zegende. Dat is de 
oorsprong waarom veel christenen 
de zondag een aparte plaats willen 
geven. God gaf het voorbeeld en 
liet zien: een rustdag is goed. Naast 
deze instelling van een rustdag is de 

zondag in christelijke landen vooral 
de dag geworden waarop de op-
standing  van de Heere Jezus wordt 
gevierd en herdacht. Het werd een 
dag van rust, bezinning en viering 
die vanuit Bijbelse gronden haar 
eigen plek gekregen heeft.  

Genieten van een vrije zondag 
In Nederland, en ook in Waddinx-
veen, is de zondag traditiegetrouw 
een rustdag. Christenen gebruiken 
de dag voor kerkgang en anderen 
gebruiken die als gewone vrije dag. 
De zondag heeft een bijzonder 
karakter en dat wordt breed gewaar-
deerd. Veel Waddinxveners genieten 
van de vrije zondag en van de rust 
in het dorp. Zij willen geen druk 
leggen op ondernemers om zondags 
open te zijn. Zij weten vaak ook wel 
dat die winkels er niet of nauwelijks 
extra omzet van hebben, maar wel 
kosten moeten maken. 

PCW: geen verdere verruiming
Langzaam is er een verschuiving 
gekomen waarbij de zondag van 
Bijbelse rustdag is veranderd in ook 

een “gewone” vrije dag. De vol-
gende stap is dat alle winkels alle 
dagen open moeten kunnen. Een 
collectieve rustdag wordt daarmee 
aan de kant gezet en de 7x24 uurs 
economie krijgt ruim baan. De 
komende periode zal opnieuw de 
verruiming van winkeltijden op 
de agenda komen. Het standpunt 
van de PCW daarin is helder: geen 
verdere verruiming. Een collectie-
ve rustdag willen we behouden en 
zoveel als mogelijk vormgeven op 
de zondag. Een dag van niet werken, 
maar kiezen voor rust en tijd voor 
andere zaken. Dat de PCW hierin 
gesteund wordt, is wel gebleken uit 
de enquête waarin 40% van onze 
inwoners die mening is toegedaan. 
Bij de ondernemers in Waddinxveen 
is dat zelfs 60%.  

Het woord is aan u 
Nu is het woord aan u, als inwo-
ners. De PCW gaat en staat voor de 
bescherming van de zondagsrust, 
omdat de zondag een bijzondere dag 
is. De PCW gaat en staat voor de be-
scherming van de kleine lokale on-
dernemer, die meerwaarde geeft aan 
ons dorp en de winkelcentra. Voor 
u als inwoner van Waddinxveen alle 
reden om goed na te denken aan wie 
u uw stem geeft.  

Hart voor onze rustdag
Hart voor Waddinxveen

Geef uw stem in 
goede handen, 
stem op lijst 1. 
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Wij hebben hart voor Waddinxveen!
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Lees meer over onze kandidaten op: 
www.kiespcw.nl/kandidaten

Wij hebben hart voor Waddinxveen!
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Toen mij - Jannette Nieboer - ge-
vraagd werd iemand te intervie-
wen binnen mijn werkterrein, 
moest ik direct aan Rietje Vae-
sen-Linhart (81) denken. Ze maakt 
op mij veel indruk met haar drang 
om anderen te helpen, haar gro-
te geloofsvertrouwen, haar vaste 
overtuiging in Gods helpende 
hand en haar positieve levensin-
stelling. 

Veel mensen kennen Rietje wel. Het 
overlijden van een van haar twee 
pleegzoons, enkele jaren geleden, 
maakte veel los in de Waddinxveen-
se gemeenschap en daarbuiten. 

Rietje heeft de afgelopen twintig jaar 
haar levenswerk gemaakt van het 
opvangen en helpen van kwetsbare 
mensen, vooral moeders en kinde-
ren. 

Ze richtte daarvoor destijds een 
stichting op, die ze financierde door 
de verkoop van de eigen woning. 
Het gaat om de Stichting “In Liefde 
Omzien”, die gevoed wordt door 
particuliere donaties en die nog 
steeds financiële hulp kan gebruiken 
(IBAN NL20ABNA0597086222). 
Het opvangen van moeders en kin-
deren kost nou eenmaal geld. 

Rietje, waar kom je al die mensen 
tegen die je helpt? 
“Kwetsbare mensen zijn overal. Als 
ik boodschappen ga doen, kom ik 
vaak zonder boodschappen terug, 
omdat veel mensen mij aanspreken. 
Ik zoek het niet, God brengt die 
mensen op mijn pad. Het gebeurt 
gewoon. Ik stel mijn huis open voor 
iedereen. Wie aanbelt, mag binnen-
komen, krijgt koffie en kan des-
noods mee-eten.”

Mijn naam is Jantine Bos. Ik ben 30 jaar jong, getrouwd met Fred en trotse moeder van David en Maartje. Niet ge-
boren, wel getogen in Waddinxveen. Wij wonen met heel veel plezier hier. We zijn toch nog een echt dorp, van ons 
kent ons. Maar wel met voorzieningen die passen bij deze tijd.  Wij voelen ons erg thuis in onze (Brug)kerk. Voor onze 
kinderen is in de toekomst passend onderwijs te vinden in Waddinxveen. Kortom, Waddinxveen blijft wel ‘ons plekje’. 
Het nieuwe winkelcentrum is al top, er is een mooi zwembad. Maar voor jonge kinderen mis ik wel een wat grotere 
voorziening, een soort kinderspeelparadijs. De PCW ken ik al van jongs af aan, omdat eerst mijn opa actief was en 
later mijn vader. Ik vind het echt geweldig dat in dit geval de kleine christelijke partijen zo goed met elkaar samenwer-
ken, zodat ze met elkaar ook echt van betekenis kunnen zijn  Dit voorbeeld zou ook landelijk meer navolging moeten 
krijgen.

Nieuwe winkelcentrum is top!

Inwoner aan het woord

Jantine Bos

“Ik kom vaak zonder 
boodschappen thuis”

Hoeveel moeders heb je geholpen 
in de loop van de jaren? 
“52 moeders en kinderen. Vaak 
gaat het om jonge vrouwen die 
alleen staan. Velen hebben korte 
of langere tijd bij mij gewoond. Ik 
probeer binnen de regels van de wet 
te zoeken naar een menswaardig 
bestaan voor ze. Illegale moeders en 
kinderen gaan direct de procedure 
in. Ze leren verantwoordelijkheid te 
dragen. De meesten hebben nu een 
status en doen het geweldig. Het is 
mooi om te zien dat veel moeders 
en kinderen goed terecht komen en 
zelfstandig kunnen leven. Hier niet 
ver vandaan wonen twee jongeren 
die ik vroeger heb geholpen en die 
binnenkort gaan studeren; het gaat 
geweldig met ze.”

“Een glimlach kost 
niets. Dat is wat ik 
zo mis in de tegen-
woordige samenle-
ving. ”

Hoe komt het dat je altijd zo posi-
tief bent en opgewekt? 
“Een glimlach kost niets. Dat is wat 
ik zo mis in de tegenwoordige sa-
menleving. Als ik met de trein reis, 
ben ik de enige zonder mobiel. Ie-
dereen zit daar op te kijken. Wat ben 
ik gelukkig dat ik opgroeide in een 
tijd dat mensen aandacht en liefde 
voor elkaar hadden. Toen in de oor-
log een buurman overleed door een 
landmijn, huilde heel de buurt een 
dag lang, iedereen, samen. Maar de 
dag daarna gingen we samen weer 
aan de slag.”

“Een warm nest is 
zo’n voorrecht, dat 
gun je ieder kind.”

Neemt dat af? 
“Absoluut. Ik ben er verdrietig over 
dat mensen zoveel roven van hun 
‘zijn’, ze zijn er veel minder voor 
elkaar. Er is zo veel gebrokenheid in 
gezinnen tegenwoordig. Een warm 
nest is zo’n voorrecht, dat gun je 
ieder kind. Er voor elkaar zijn en 
dichtbij God zijn, dat wil ik probe-
ren te delen met anderen.”

Delen met anderen, dat lukt Rietje 
heel goed. Als je bij haar binnen-
komt, voel je direct een weldadige 
rust en aandacht. Ze is voor mij een 
stralend voorbeeld van omzien naar 
elkaar.
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Altijd gezelligheid 
op de weekmarkt

Waddinxveen betekent voor mij persoonlijk vooral de gemeente waar ik mij thuis voel en met plezier woon.
De beschikbaarheid van diverse voorzieningen is ruim voldoende en Waddinxveen heeft een bruisende (sport)vereni-
gingsstructuur en een enorm netwerk aan vrijwilligers die zich onder andere inzetten voor de vitaliteit van de lokale 
samenleving. Ook, en misschien wel juist, voor hen die wat extra steun nodig hebben. 
Een samenleving waar dit goed functioneert, heeft lokaal een sterk ondernemersklimaat nodig. Met elkaar, bedrijfs-
leven en samenleving, waar de ondernemers ook vaak deel van uit maken, zijn we Waddinxveen. De achterban is 
een brede kiezersgroep die de inhoud van het (voorgestelde) beleid en de christelijke positionering herkennen en 
waarderen.

Bruisende (sport)verenigingsstructuur

Inwoner aan het woord

Bernard Oosterom

Als we het over de vrijdagmiddag 
in Waddinxveen hebben, komen 
we automatisch bij de weekmarkt 
uit. Het evenement wordt sinds 
drie jaar bij het winkelcentrum 
georganiseerd. 

Ah, daar hebben we de trots van het 
dorp. Als je de Hema verlaat hoef 
je je neusvleugels maar één milli-
meter op te tillen en de karakteris-
tieke stroopwafelgeur van Markus 
waait je tegemoet. Het is twee uur 
‘s middags en voor het kraampje 
hebben hongerigen zich in slagorde 
opgesteld. Zes liefhebbers wachten 
op hun versnapering. Het gaat in 
de meeste gevallen om een grote, 
warme stroopwafel.“Een superwafel 
ook wel genoemd”, vertelt de koop-
vrouw die het publiek met grote 

snelheid bedient. “Het gaat hier de 
hele vrijdag in rap tempo door”, 
zegt ze. “Hier bij het winkelcentrum 
hebben we duidelijk meer klandizie 
dan vroeger op de Willem de Zwij-
gerlaan. We hebben het voordeel dat 
het winkelende publiek vaak even 
een stroopwafel komt eten. Ik kan 
niet anders zeggen dan dat ik heel 
blij ben met de verhuizing van toen.”

Een Hollands volkje 
Een kraam verderop is het aanzien-
lijk minder druk. De bloemenboer 
uit Leiden weet nu eenmaal dat het 
nog niet het juiste weer is voor een 
bos ruikers. “Al begint het nu wel 
langzaam beter te worden”, ver-
telt hij op rustige toon en zonder 
Leidse ‘r’. “Het voorjaar dient zich 
langzaam aan en dan zijn mensen 

sneller geneigd een bosje te kopen.”-
Tussen alle bloemen die met elkaar 
een bonte kleurenpracht vormen, 
maakt de man een bliksemanalyse 
van de kansen op de weekmarkt. 
“De notenboer draait altijd goed”, 
vertelt hij, wijzend naar zijn collega 
die schuin tegenover hem inderdaad 
handen tekort komt.  “Noten zijn 
altijd populair. Hij staat morgen 
ook in Gouda, volgens mij zelfs 
met twee kramen. De kaasboer is 
ook altijd erg in trek. We blijven 
toch een beetje een Hollands volkje, 
nietwaar?”Tegenover de weelde van 
de etenskramen staat dan weer de 
ietwat teleurstellende opkomst bij de 
sokken, vervolgt de bloemenboer.  

Prettig winkelen 
Al met al is de Waddinxveense 
markt een wekelijks terugkerende 
verschijning die er zijn mag. Weer 
of geen weer, veel of weinig klanten, 
een basis aan gezelligheid kleurt 
de markt. Aan de rechterkant biedt 
deze uitzicht op Kippie, de alomge-

prezen en veelbezochte leverancier 
van broodjes en kant-en-klaar-
maaltijden. Een vrouw van mid-
delbare leeftijd erkent de klasse 
van de zaak. Maar ze houdt het bij 
de weekmarkt vandaag en bestelt 
een pond oude kaas. “Ik vind het 
hier ook prettig winkelen”, vertelt 
ze. “Met de Willem de Zwijgerlaan 
was niks mis, maar hier heb je 
inderdaad het voordeel dat je het 
kunt combineren met je bood-
schappen in het winkelcentrum. 
Ik vind het ook erg handig dat we 
gratis kunnen parkeren in de ga-
rage hier beneden. Ik denk dat dat 
ook heel wat bezoekers uit andere 
plaatsen trekt.” De vrouw bergt de 
kaas op in haar donkergroene tas 
en zet haar gang in gezwind tempo 
voort. Wanneer ze langs de stroop-
wafels van Markus komt, lijkt ze 
even te weifelen. Ze wikt, weegt en 
aarzelt en verlaat de markt zonder 
superwafel. Het is bepaald geen 
ramp voor de stroopwafelboer; 
voor de kraam staat nog altijd een 
rij.
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Plannenmakers van een 
hechte gemeenschap
Plannen maken en uitvoeren. 
Kees de Jong en Jannette Nieboer 
doen niets liever. Als wethouders 
namens PCW zagen zij veel van 
hun voornemens uitkomen. Zowel 
in hun functie als op persoonlijk 
niveau merkten zij hoe hecht de 
gemeenschap van Waddinxveen is. 
“Dat moeten we koesteren.”

Gezellig samen even snel met zijn 
vrouw boodschappen doen bij de 
lokale supermarkt zit er voor Kees 
de Jong niet meer in sinds hij wet-
houder is. “Ik word voortdurend 
aangesproken en dan is een snelle 
boodschap er niet meer bij. Maar ik 
waardeer dat het zo kan in ons dorp. 
Je zit in het gemeentebestuur voor 
alle inwoners. Dan is het belangrijk 
om ook aanspreekbaar te zijn.”
“Ik vind het eigenlijk wel leuk om 
op die manier in gesprek te gaan 

over het beleid”, zegt zijn collega 
wethouder Jannette Nieboer. “Ver-
velend zijn die gesprekken zelden.”

Kees en Jannette waren de afgelo-
pen vier jaar wethouder namens de 
PCW. Kees was verantwoordelijk 
voor onder meer de financiën en 
de laatste twee jaar ook voor ruim-
telijke ordening. Jannette kreeg de 
nieuwe taken van de gemeente op 
het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdzorg op haar 
bordje. 

Dat het wethouderschap geen baan-
tje is van negen tot vijf, mag duide-
lijk zijn. Gevraagd naar het aantal 
uren dat zij eraan besteden, kijken 
Kees en Jannette elkaar veelbeteke-
nend aan. “Ergens tussen veertig en 
zestig uur per week”, schat Kees in. 

Dat hij daarnaast nog een kippenbe-
drijf kon laten draaien, is te danken 
aan zijn vrouw en de agrarische 
bedrijfsverzorging. “Ik doe alleen de 
aansturing.”

Huiswerk 
“Wethouder ben je niet alleen op 
het gemeentehuis”, zegt Jannette. 
“Je draagt verantwoordelijkheid 
voor inwoners. Jouw keuzes kunnen 
grote gevolgen hebben voor hen. 
Bij moeilijke beslissingen draaien 
ook thuis de raderen in mijn hoofd 
door.” Op zulke momenten vindt ze 
het heerlijk om even de was te doen 
of gewoon wat te rommelen in huis. 
“Ondertussen laat ik mijn gedachten 
de vrije loop. Dan komen de ideeën 
en oplossingen vanzelf.” Bij Kees 
werkt het net zo, alleen staat hij dan 
het liefst aan de eierenband.  

Waddinxveen staat voor mij bekend als een dorp waarin veel voor de bewoners wordt georganiseerd. Op allerlei vlak 
is er veel te beleven. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan Koningsdag of het winkelcentrum met allerlei activiteiten. 
Er wordt veel vrijwilligerswerk gedaan en door de kerkelijke gemeenschappen wordt er naar elkaar omgezien. 
Dat is kenmerkend voor Waddinxveen. 
Wat realisatie betreft, wordt er al veel van de plannen die afgelopen jaren zijn gemaakt, gerealiseerd. 
Mijn wens is dan ook niet zozeer dat er meer bij komt in die planning, maar eerder goed onderhouden van wat er is 
gerealiseerd.

Er is veel gerealiseerd

Inwoner aan het woord

Olaf van Vuuren

Kees kwam als agrarisch onderne-
mer in 2006 ‘toevallig’ op de lijst van 
de PCW en werd in 2010 wethou-
der. Een bliksemcarrière in de lokale 
politiek. Wat maakt het wethouders-
vak zo boeiend? “Ik heb overal een 
mening over en denk bijna overal 
een oplossing voor te hebben. Dat 
heb je als wethouder precies nodig. 
Als geboren en getogen Waddinxve-
ner vroeg ik me vaak al af waarom 
bepaalde keuzes werden gemaakt. 
Nu ben ik in de positie om er zelf 
iets aan te doen.”

Roeping 
Jannette werd na jaren actief te zijn 
geweest als raadslid, in 2014 ge-
vraagd wethouder te worden voor 
de PCW. Ze werd verantwoordelijk 
voor de thema’s waar ze zich als 
raadslid altijd al sterk voor maakte: 
zorg en welzijn. Dat het wethouder-
schap haar aantrok, had ze al eerder 
laten weten. “Ik geloof dat ik iets te 
bieden heb aan de samenleving. Ik 
zie het als mijn roeping om mij in te 
zetten voor anderen. Voor mij is dat 
bijdragen aan het beleid voor kwets-
bare mensen. Voor een ander is dat 
het rondbrengen van maaltijden. 
Beide zijn even belangrijk!”

Gedragen 
Gevraagd naar het meest bijzondere 
moment van de afgelopen periode, 
noemen beiden een moment uit hun 
privésituatie. Kees zag zijn kippen-
boerderij in vlammen opgaan. En 
Jannette moest een kind verliezen. 
Het waren heftige momenten. Maar 
in die moeilijke momenten mochten 
ze veel steun ervaren. “Ik ben dank-
baar dat ik ondanks dat leed toch 
de rit uitgezeten heb”, zegt Jannette. 
“Je merkt ook dat je wordt gedra-
gen door de gebeden van anderen”, 
vult Kees aan. “We mochten zoveel 
medeleven ervaren. Dan merk je 
pas hoe warm de gemeenschap van 
Waddinxveen is. Ook bij het over-
lijden van fractievoorzitter Ton van 
Doorn bleek dat weer. Dat moeten 
we koesteren.”
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Veel bereikt en positief banksaldo

Al meerdere perioden op rij zit de PCW in het gemeen-
tebestuur. Kees de Jong was de afgelopen acht jaar 
wethouder, Jannette Nieboer vier jaar. 
Wat maakt PCW tot een goede bestuurspartij? 
“Kijk om je heen in het dorp”, zegt Jannette. “Zie hoe 
mooi het erbij ligt. En we zijn nog steeds bezig. Veel 
straten worden gerenoveerd, er wordt veel nieuw ge-
bouwd. Het groen ligt er mooi bij. Dat zijn toch de eer-
ste dingen die in het oog springen.”
“Bovendien staan we er fi nancieel goed voor”, zegt 
Kees niet zonder trots als wethouder fi nanciën. Die ge-
zonde fi nanciën zijn volgens hem de sleutel dat zoveel 
plannen van het college zijn gerealiseerd. De afgelopen 
acht jaar zijn de lasten zelfs niet gestegen, zegt de be-
waker van de Waddinxveense schatkist. 
Jannette wilde voorkomen dat kwetsbare mensen bui-
ten de boot vallen. Is dat gelukt? “Het zal op aarde niet 
volmaakt worden, maar ik denk dat ik wel heb kunnen 
bijdragen aan hun welzijn. Bijvoorbeeld door de start 
van het sociaal team dat mensen met een hulpvraag in 
één keer helpt. Terwijl mensen vroeger langs een apart 
loket voor de huishoudelijke hulp, een loket voor ver-
voer, een loket voor een bijstandsuitkering enzovoorts 
moesten.” 
Als er zoveel is bereikt, is de houdbaarheid van de 
bestuurspartij dan niet verstreken? “Dat mag de kiezer 
beoordelen”, zegt Kees. “Zelf ben ik nog vol enthou-
siasme om een nieuwe periode wethouder te zijn.” 
Jannette: “Veel mensen vinden het fi jn als dingen voor-
spelbaar zijn. Zeker in hun vertrouwde omgeving. Ze 
willen een goede school en goede voorzieningen. Daar 
mogen ze op rekenen als wij mee besturen.”

De mooiste plannen komen nog

Kees de Jong hoopt de komende vier jaar zijn klus als 
wethouder af te maken. Van 2010 tot 2014 hielp hij 
fi nancieel orde op zaken te stellen. De afgelopen vier 
jaar konden daar al de vruchten van worden geplukt 
en zijn veel plannen gerealiseerd, zoals de bouw van 
het nieuwe winkelcentrum, het gemeentehuis, nieuw-
bouwprojecten zoals De Triangel en de aankoop van 
het Passagegebied. “Nu krijgen we de ruimte om naar 
de toekomst te kijken. De komende vier jaar gaan we 
miljoenen investeren in zaken als scholen, een sporthal, 
het zwembad. En we zorgen dat het gebied tussen de 
brug en het station wordt ontwikkeld.” 
Ook Jannette is nog lang niet tevreden met de basis 
die zij nu heeft gelegd voor de uitvoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. “De 
komende periode ontstaat gelegenheid om speciale 
voorzieningen voor maatschappelijke zorg te ontwik-
kelen. Zo gaan we starten met ‘Het Bruisnest’ waar 
mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen 
komen voor ontmoeting, dagbesteding en wellicht 
een stap richting de arbeidsmarkt. Daarnaast komen 
er steeds meer ouderen met klachten als dementie. Zij 
blijven langer thuis wonen. Voor hen willen we ruimte 
voor ontmoeting en dagbesteding aanbieden. En we 
moeten de aandacht voor preventie verder uitbouwen. 
Dat soort initiatieven wil ik aanjagen. Daar word ik blij 
van. Er is nog genoeg werk om ook de komende jaren 
te bouwen, te leren en te experimenteren.
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Wat heeft de PCW in de afgelopen 
vier jaar gedaan?
In de afgelopen vier jaar hebben 
we ons hard gemaakt om ons pro-
gramma te realiseren. Graag leg-
gen we verantwoording af over wat 
we bereikt hebben. Op deze pagina 
vindt u zes resultaten, op pagina 3 
vindt u de andere vier.

5. 
Er is voldoende en passend 
woningaanbod
Bij herhaling is aandacht gevraagd 
voor de beperkte slaagkans van 
jongeren op een huurwoning. Het 
college is opgeroepen in de pres-
tatieafspraken met Woonpartners 
Midden-Holland hier aandacht aan 
te besteden. Verder is opgeroepen 
de gemeenteraad te betrekken bij de 
jaarlijkse afspraken met Woonpart-
ners Midden-Holland. We hebben 
aandacht gevraagd voor  de realisa-
tie van middeldure huurwoningen. 
Op ons voorstel is het mogelijk 
gemaakt dat hiervoor een korting 
op de grondprijs wordt gegeven 
van maximaal 25%. De  startersle-
ning is op ons initiatief verhoogd 
naar € 25.000. De blijverslening is 
ingesteld, waarmee senioren hun 
woning kunnen aanpassen en langer 
thuis kunnen blijven wonen. Mede 
door onze inzet zijn er smallere en 
meer betaalbare koopwoningen 
gebouwd en is de koopstartformule 
in de Triangel een succes. Hierdoor 
zijn meer mensen in staat een wo-
ning te kopen. Wij hebben ons hard 
gemaakt voor de realisatie van een 
woon-zorgcomplex voor 24 kwets-
bare jongeren. Via meldpunt #meld-
hetchris konden mensen knelpunten 
aangeven die men op het gebied van 
huisvesting ervaart. 

6.
We willen een schoon en 
goed onderhouden groen 
Waddinxveen
De PCW wilde een herplantplicht 
voor alle gemeentelijke bomen die 
gekapt moeten worden. Die is nu 
ook opgenomen in het groenbe-
leidsplan. De oude voetbalvelden in 
Waddinxveen-Noord moeten niet 
volgebouwd worden na de scholen-
bouw. Het moet een mooi, park-
achtig gebied worden. We maken 
onderscheid tussen hoog kwalitatie-
ve centrumgebieden en minder in-
tensief gebruikte bedrijventerreinen 
en buitengebieden. Op die manier 

kunnen we met minder kosten toch 
een schone, nette leefomgeving 
bieden. Bij de actualisering van de 
beheerplannen zal de PCW blij-
ven bepleiten dat de beheerniveaus 
op orde blijven. Bij het meldpunt 
openbare ruimte kunnen inwoners 
klachten of problemen snel en han-
dig melden. Binnen twee werkdagen 
heeft u een reactie. Het doel van het 
college is om in 2018 in Waddinx-
veen 5% meer bomen te hebben (ten 
opzichte van 2015) in bestaand en 
nieuw te ontwikkelen gebied. De 
PCW steunt dit.

7. 
Rust is een must, zeker op 
zondag, en we willen geen 
stressmaatschappij
De PCW kiest voor welzijn en dat 
is meer dan welvaart. Wij willen 
de 24-uurs stressmaatschappij niet 
bevorderen, maar zijn voor de 
zondagsrust. Zondag is een dag 
van rust, waarop de winkels geslo-
ten blijven. Een dag van kerkgang, 
bezinning, sociale contacten en 
uitrusten.  Het college heeft onder-
zoek laten doen onder de bevolking, 
de ondernemers en het winkel-
personeel naar hun mening over 
zondagsopenstelling van winkels 

We vinden Waddinxveen een fijn dorp om te wonen. Geen ‘ons kent ons’, maar ook geen stad. 
Van alle gemakken voorzien en centraal gelegen met snelwegen vlakbij. 
Wat we graag gerealiseerd willen zien in Waddinxveen, is een consequent en duidelijk afvalbeleid waarbij we qua 
milieu juist denken aan de volgende generatie Waddinxveners. 
Daarnaast is er nog veel leegstand in het winkelcentrum. Het zou, ook voor het oog, mooi zijn als dit gevuld wordt. 
Wij stemmen PCW vanuit onze identiteit en omdat vanuit het verkiezingsprogramma van de PCW blijkt dat zij écht 
hart voor Waddinxveen hebben.

Van alle gemakken voorzien

Inwoner aan het woord

Esther en Edwin Schep
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in Waddinxveen. Dit is in oktober 
2017 in de gemeenteraad besproken.  
Het rapport laat zien dat een meer-
derheid van de ondernemers en hun 
personeel niet open wil op zon-
dag. Wij zien ons door dit rapport 
gesteund in onze overtuiging dat 
de zondag als rustdag voor ieder-
een goed is. Ons standpunt is niet 
achterhaald of betuttelend, maar 
springlevend. Er is een grote groep 
mensen in Waddinxveen die dit 
standpunt deelt. De PCW wil deze 
groep vertegenwoordigen en zal zich 
blijven inzetten voor de zondag als 
rustdag.

8. 
Waddinxveen wordt de meest 
ondernemersvriendelijke ge-
meente van de provincie
De gemeente Waddinxveen wil de 
meest ondernemersvriendelijke 
gemeente in Zuid-Holland worden. 
Om te weten te komen wat daarvoor 
nodig is, moeten we bij de onderne-
mers zelf zijn. Zij weten voor welke 
uitdagingen zij staan en tegen welke 
vragen en problemen zij aanlopen. 
De PCW sprak met diverse plaat-
selijke ondernemers, verschillen-
de boomkwekers, marktkooplui, 

Jan Markus

Waddinxveen is voor mij een mooie, complete en zelfstandige gemeente met alle noodzakelijke voorzieningen en nog 
een redelijk dorps, gezellig, karakter. Voor mij echt een thuis!  
Wat ik graag gerealiseerd wil zien, is een aantal punten: zelfstandigheid behouden, degelijk financieel beleid vasthou-
den, zondagsrust handhaven, hefbrug tijdens de spits sluiten voor de scheepvaart en zorgbeleid verder verbeteren. 
Ik stem PCW om drie redenen: 
1. degelijk, verstandig en betrokken beleid zonder verdere onzin; 
2. raads- en collegewerk vanuit duidelijke, Bijbelse normen en waarden met oog voor de menselijke factor;  
3. en kwaliteit.

Complete en zelfstandige gemeente
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enzovoorts. Daarnaast spraken we 
ook met de Ondernemersvereniging 
Waddinxveen (OVW) en het Indus-
trieel Contact Waddinxveen (ICW). 
Beide clubs zijn inmiddels gefuseerd 
tot het Ondernemersplatform Wad-
dinxveen (OPW). We bespraken 
onder andere het aantal winkelstrips 
in Waddinxveen en het totale win-
kelaanbod, het gebied tussen Passa-
ge en Hefbrug, zondagsopenstelling, 
het ondernemersrisico, digitale 
infrastructuur, ondernemersvrien-

delijkheid en het vestigingsklimaat. 
Door deze gesprekken kreeg de 
PCW een actueel beeld van wat 
ondernemers bezighoudt. De raads-
leden gebruiken deze kennis bij hun 
raadswerk en om het college scherp 
te houden.

9. 
We gaan zorgvuldig om met 
de schepping
Na het verschijnen van de PCW-no-
titie Waddinxveense Duurzaamheid 
2.0 zijn inmiddels veel initiatieven 
gepasseerd. Er worden inmiddels op 
veel plekken Fair Trade producten 
verkocht worden. Waddinxveen 
heeft hiermee het predicaat Fair 
Trade gemeente gekregen.  Verder 
kunnen inwoners een gratis energie-
scan van hun woning laten ma-
ken, zodat ze weten hoe ze energie 
kunnen besparen.  De PCW blijft 
pleiten voor een vijfde windmolen 
voor Waddinxveens gebruik. Met 
het nieuwe duurzaamheidsbeleid 
zijn de ambities voor Waddinxveen 
vastgesteld. De PCW heeft specifiek 
aandacht gevraagd voor het stimu-
leren van groene daken. Groene 
daken dragen bij aan duurzaamheid 
door beter benutten van regenwater, 

vermindering van warmte en fijn 
stof en reduceren de piekbelasting 
op riolering bij extreme regenbuien.

10. 
We willen een gezond huis-
houdboekje, zonder dat de 
lasten omhoog gaan
In 2015 heeft de rijksoverheid de 
uitvoering van veel regelingen in het 
sociaal domein overgedragen aan de 
gemeenten. De gemeente moest het-
zelfde gaan doen als het Rijk deed, 
maar ze kreeg er minder geld voor.  
We rekenden op forse tekorten en 
bereidden ons voor op stevige be-
zuinigingen. Maar door zorgvuldig 
beleid, goede controle en meevallers 
werden de tekorten niet zo hoog als 
we vreesden. De begroting van 2018 
is ruim sluitend en ook de komende 
jaren is er een positief saldo begroot. 
Deze collegeperiode zijn de gemeen-
telijke belastingen gelijk gebleven en 
de heffingen gedaald. De financiële 
positie van Waddinxveen is gezond 
en de gemeente heeft voldoende 
reserves om eventuele toekomstige 
tegenvallers op te vangen. Hulde 
aan het gemeentebestuur voor hun 
zorgvuldig omgaan met de schaarse 
middelen.
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Waarom hebben PCW’ers hart voor 
Waddinxveen, wat drijft hen, wat vin-
den ze belangrijk voor Waddinxveen?
Onze visie
De Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) wil vanuit een christe-
lijke levensovertuiging werken aan een samenleving waarin iedereen erbij 
mag horen en actief mee mag doen.  Daarbij hebben we oog voor elkaar en 
kijken we niet naar wat de inwoners níet kunnen maar vooral naar wat ze 
wél kunnen.  Met elkaar staan we klaar voor jongeren en ouderen die hulp 
nodig hebben. Daarbij maken de mensen en maatschappelijke organisaties 
het verschil. Welzijn en omzien naar elkaar zijn kernwoorden waaraan wij 
graag vorm willen geven.  

Waddinxveen moet zelfstandig blijven, omdat we daarmee zelf beslissen 
welke keuzes we maken in ons dorp. Daardoor kan het gemeentebestuur 
ook dichtbij de inwoners blijven staan. De PCW wil geen nieuwe plannen 
voor uitbreiding van Waddinxveen maar lege plekken invullen. 

Vooral het gebied van Station tot Brug moet weer karakter krijgen. We wil-
len investeren in betere voet- en fi etspaden en in meer groen en duurzaam-
heid. De scholenbouw en veiliger verkeer worden nu voorbereid en deze 
willen we voortvarend aanpakken.  

De afgelopen jaren heeft  de PCW actief meebestuurd in ons dorp. Er is veel 
geïnvesteerd en verbeterd. Daarbij zijn belangrijke punten uit ons verkie-
zingsprogramma gerealiseerd. Dat had en heeft  ook nu weer als doel dat 
Waddinxveen een plaats blijft  waar het goed wonen en leven is. Het dorpse 
karakter, met een winkel om de hoek en waarbij de zondag als rustdag 
wordt gezien, willen we graag vasthouden. Wat dat betreft  is uw stem bij 
ons in goede handen.  

PCW. Hart voor Waddinxveen.

Verkiezingsprogramma 2018-2022
De PCW heeft een overzichtelijk verkiezingsprogramma geschreven. 
Wilt u meer weten over deze 19 punten, bekijk dan de website www.kiespcw.nl.
1. PCW houdt koers voor een zelfstandig Waddinxveen.  
2. PCW wil een veilig Waddinxveen en een extra wijkagent.  
3. PCW wil een woning voor iedereen. 
4. PCW wil dat iedereen ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. 
5. PCW wil dat ouderenzorg en verpleegzorg in Waddinxveen mogelijk blijft. 
6. PCW steunt het behoud van buurtwinkels.  
7. PCW wil geen verdere uitbreiding van Waddinxveen maar lege plekken invullen. 
8. PCW wil meer groene parels in Waddinxveen. 
9. PCW kiest voor rust op zondag. 
10. PCW wil investeren in goed ondernemersklimaat.
11. PCW wil extra investeren in betere fi ets- en voetpaden.
12. PCW wil investeren in duurzaamheid.
13. PCW wil extra windmolen(s) voor Waddinxveens gebruik.  
14. PCW wil geen oeververbinding door het Gouwebos. 
15. PCW wil dat ieder kind de mogelijkheid heeft om wekelijks te sporten. 
16. PCW wil cultuur meer zichtbaar maken. 
17. PCW wil voortvarende uitvoering van het scholenbouwprogramma.  
18. PCW wil hondenbelasting halveren.  
19. PCW wil de OZB op de nul-lijn.
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Vijf speerpunten
Uit deze 19 punten hebben we, in overleg met onze kiezers, vijf speerpunten gekozen. 

1. PCW kiest voor rust op zondag
Als het aan de PCW ligt, komt er geen verruiming van de zondagsopenstelling. Het dorpse karakter waarbij de 
zondag nog als rustdag wordt gezien willen we graag behouden. De PCW zet zich daar optimaal voor in. De PCW 
kiest voor welzijn en dat is meer dan welvaart. Wij willen de 24-uurs stressmaatschappij niet bevorderen. Zondag 
is een dag van rust, waarop de winkels en bedrijven gesloten zijn. Een dag van kerkgang, bezinning, sociale con-
tacten en uitrusten. Daarmee hebben ook de kleinere winkeliers, ondernemers en werknemers van het midden- en 
kleinbedrijf ruimte voor noodzakelijke rust en ontspanning. Van enige vorm van gedwongen openstelling mag 
nooit sprake zijn. Onderzoek geeft aan dat een meerderheid van de ondernemers en het personeel niet op zondag 
wil werken. 

2. PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning   
 krijgt die dat nodig heeft
PCW wil beleid waarbij de mens centraal staat. Iemand die het nodig heeft, wordt geholpen. Kort waar het kan, 
lang als het moet. Mogelijkheden voor aanvullende ondersteuning moeten beter worden afgestemd op het daad-
werkelijke gezinsinkomen. Daarom wil de PCW een onderzoek naar de inkomensgroepen en/of eenverdieners 
tussen minimum en modaal. Deze groep heeft momenteel vaak geen recht op aanvullende ondersteuning maar 
lijkt financieel vaak tussen wal en schip terecht te komen. In hoeverre heeft de gemeente ruimte om bij te dragen 
aan deze groep? Verborgen armoede moet worden voorkomen en bestreden. Verder wil de PCW dat de gemeente 
reële PGB-tarieven hanteert, die toegesneden zijn op de individuele behoefte van de inwoner. 

3. PCW wil een veilig Waddinxveen
Op basis van het aantal inwoners heeft Waddinxveen recht op vijf wijkagenten in actieve buitendienst. De PCW 
blijft pleiten voor deze vijfde wijkagent. Zichtbare aanwezigheid van politie in Waddinxveen verhoogt het veilig-
heidsgevoel en heeft een preventieve werking op jeugdoverlast en andere criminaliteit. Intensieve bestrijding van 
grote én kleine criminaliteit is noodzakelijk. Daarom is voldoende aanwezigheid van politiezorg in Waddinxveen 
noodzakelijk. 

4. PCW wil investeren in een dorp vol groene parels 
Het prachtige park in Park Triangel is een succes. De PCW wil dit succes ook vormgeven door groene parels te 
realiseren in bestaande wijken van Waddinxveen. De PCW wil met deze groene parels het buiten bewegen en ge-
nieten stimuleren. Dit is gezond en stimuleert het onderling contact in de buurt. Ook het Burgemeester Warnaar-
plantsoen en de kinderboerderij zijn hierin waardevolle schakels. Concreet denken wij hierbij aan een groene parel 
op het oude WSE-terrein naast de Zuiveringsplas. Daarnaast zijn ook kleinere parels mogelijk in andere wijken. 

5.PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt
Een winkel om de hoek verhoogt de levendigheid en versterkt het dorpse karakter van Waddinxveen. Mensen 
kunnen binnen beperkte loopafstand een boodschapje doen. Daarnaast zorgen meerdere aantrekkelijke winkel-
strips voor levendigheid in het gehele dorp. De PCW wil een actief beleid tegen leegstand en verpaupering en op 
deze manier de lokale middenstander toekomstperspectief blijven bieden. Om de winkelstrips toekomstbestendig 
te houden, moeten ondernemers, vastgoedpartijen en overheid samen optrekken en inzetten op eenheid en een 
positieve uitstraling van de winkelstrips. Om dit te bereiken moet de gemeente het voortouw nemen in een goede 
overlegstructuur.

Joost van der Starre

Na een aantal jaar in een andere plaats gewoond te hebben, zijn wij toch weer terug gekomen in het vertrouwde 
Waddinxveen waar we ons altijd thuis hebben gevoeld. Waddinxveen heeft niet de stadse drukte maar wel alle voor-
zieningen en gemakken van de stad. En dankzij de centrale ligging in de randstad is het geweldig wonen in Waddinx-
veen.  Wat ik belangrijk vind, is dat er in het centrum van Waddinxveen blijvend geïnvesteerd wordt. Met het nieuwe 
centrum zijn hier grote stappen in gemaakt, maar het is wel belangrijk om hierin te blijven investeren zodat er steeds 
minder naar een stad hoeft gegaan te worden. Dit komt alleen maar ten goede van de economie van Waddinxveen. 
Ook blijft het een uitdaging om het verkeer bij de hefbrug op een betere en snellere manier te laten doorstromen.  Ik 
stem PCW omdat het voor mij belangrijk is om de christelijke normen en waarden te blijven zien in de samenlevering. 
Niet alleen voor mijzelf maar ook voor alle inwoners van Waddinxveen. PCW zet zich hier altijd goed voor in en daarom 
krijgt ze ook mijn steun. 

Doorstroming bij de hefbrug

Inwoner aan het woord
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Plony Herweijer

Waddinxveen is voor mij een heerlijk dorp om te wonen. Het heeft nog echt het karakter van een dorp, maar het is wel weer 
groot genoeg om (bijna) alles bij de hand te hebben aan faciliteiten. Er is een goede sfeer en meeleven met elkaar. In de 
loop van de jaren dat ik hier woon, heb ik gezien dat er hard gewerkt is om Waddinxveen ‘mooier’ te maken. Daar geniet 
ik van. Als ik ons dorp binnenrijd, geeft dat steeds een gevoel van thuiskomen. Ik heb wel wat dromen voor ons dorp: Veel 
groen! Verzorgde straten, inclusief de fietspaden en de trottoirs. Behoud van de winkels in de buurt, naast het steeds ge-
zelliger wordende winkelcentrum. En vooral: bewoners, die oog hebben voor elkaar. Een dorp, waar het christelijk karakter 
niet iets benauwends is voor andersdenkenden, maar juist dienstbetoon uitstraalt. Het mooie van de PCW vind ik vooral 
dat er zo’n prachtige samenwerking is tussen de SGP, de Hervormde Kiesvereniging en de CU. De lokale belangen kunnen 
zo goed gediend worden. Ik zie een nuchter beleid, met zuinigheid hoog in het vaandel. ‘We hebben een Woord voor de 
wereld’, zo luidt een oude slogan. Dat zie ik terug bij de PCW. Dat Woord willen we niet opdringen maar uitdragen, in alle 
bescheidenheid maar ook met vrijmoedigheid. Onder de vlag van Koning Jezus is het goed dienen!

Nuchter beleid met zuinigheid
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Jong en oud voelt zich thuis in 
Waddinxveen

“Ik vind Waddinxveen een 
aantrekkelijke woonplaats. 
‘t Ligt mooi langs de Gouwe 
en is goed bereikbaar.”

Roel Ananias

We zijn geboren en getogen 
Waddinxveners.  Vanwege 
de centrale ligging is dit een 
goede combi met ons werk. 
Tevens is Waddinxveen een 
fijne en kindvriendelijke 
plaats om onze kinderen te 
laten opgroeien. 
Een plaats met een goede 
identiteit;) 

Martijn&Carin, Louis, Ezra, 
Micha de Jong 


