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Motie Meedoen in Woerden, kennismaking nieuwe inwoners

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, gelezen het raadsvoorstel
Programmabegroting 2020-2023,

Constaterende dat:
1. In de komende járen naar verwachting 200 tot 300 woningen per jaar in de wijken en dorpen van 

de gemeente worden nieuwgebouwd;
2. In deze nieuwbouwwoningen en in vrijkomende woningen ook nieuwe inwoners komen wonen die 

nu nog geen Woerdenaren, Harmelenaren, Kamerikers en Zegvelders zijn;
3. Nieuwe inwoners behoefte hebben aan binding met de buurt, scholen, verenigingen en 

vrijwilligersorganisaties.

Overwegende dat:
1. De hoge kwaliteit van de zorg, ondersteuning, onderwijs, sport- en culturele voorzieningen in de 

gemeente Woerden in stand wordt gehouden door vrijwillige inzet en betrokkenheid van veel 
inwoners;

2. Ook nieuwe inwoners van de gemeente Woerden belangrijk zijn voor het draagvlak en het 
voortbestaan van de kwaliteit van de voorzieningen in het centrum, de wijken en de kernen.

Verzoekt het college:
1. Initiatieven van vrijwilligers, verenigingen, organisaties, scholen, ondernemers, wijk- en 

dorpsplatforms te stimuleren die bijdragen aan een goede introductie van nieuwe inwoners in de 
wijken en kernen;

2. Minimaal éénmaal per jaar een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe inwoners van de 
gemeente Woerden te organiseren;

3. Bij de invulling van deze bijeenkomst aandacht te hebben voor de geschiedenis van Woerden en 
de samenleving (vrijwilligers, verenigingen, organisaties, scholen, ondernemers, wijk- en 
dorpsplatforms) te betrekken;

4. De kosten hiervoor (maximaal 6 2.500) ten laste te brengen van het representatiebudget Bestuur.

En gaat over tot de orde van de dag.
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