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Inleiding 
 
DW is een initiatief van betrokken inwoners van Woerden, die willen bijdragen aan een 
duurzame toekomst voor hun woonplaats. Dit samen met burgers, ondernemers, overheid 
en andere organisaties.  
 
Onze aandacht richt zich onder meer op de volgende thema’s:  
• Klimaat: C02-neutraal 2030, klimaatbestendig 2050, bodemdaling 
• Circulaire economie (afval, re- en upcycling) 
• Gezonde Samenleving (samenwerken, gezonde en lokale voeding) 
• Vergroening (biodiversiteit, voedselbossen, pluktuinen) 
 
 
Missie en doel 
 
Woerden als groenste stad van het groene hart. 
 
Het bevorderen van duurzaamheid in de gemeente Woerden in de meest brede zin van 
het woord. 
 
Wij willen dit doel bereiken onder meer door: 
 
• het bevorderen, faciliteren en zichtbaar maken van duurzame initiatieven en activiteiten; 
• het (doen) adviseren aan burgers, bedrijven, instellingen en/of lokale overheid;  
• een platform te bieden waar betrokken partijen elkaar kunnen vinden en informatie 
kunnen uitwisselen; 
• publiciteit te maken (website, social media, nieuwsbrieven, lokale media etc.); 
• het organiseren van informatieve bijeenkomsten; 
• en alles wat verder nog bijdraagt aan het doel. 
 
 
Huidige situatie 
 
DW heeft al bijgedragen aan verschillende projecten en ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid in de gemeente, waaronder: 
 
• Prijsvraag Woerden vol Energie 
• Centrale inkoop van zonnepanelen 
• Social catering; tegengaan voedselverspilling 
• Zonnepanelen op huurwoningen 
• Plukbakken en -tuinen 
• Afvalvermindering: reductie verpakkingen en plastic 
• Verduurzamen eigen woning: informatiebijeenkomsten 
• Oprichting energiecoöperatie (voorbereidend onderzoek) 
• Eigen website met informatie en externe links naar relevante websites 
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Wat willen we bereiken?  

We staan op dit moment voor de opgave van het creëren van een duurzame, 
toekomstbestendige samenleving. In Woerden krijgt dit concreet gestalte door 
samenwerking tussen de gemeente, andere (overheids-)instellingen en organisaties, 
ondernemers en burgers. Duurzaam Woerden heeft hierin een verbindende en activerende 
rol. We bieden een platform waar de betrokken partijen elkaar kunnen vinden, 
samenwerken en informatie kunnen verkrijgen. Ook initiëren en faciliteren wij diverse 
activiteiten en projecten, en gaan we met belanghebbenden in gesprek. Daarmee willen 
we de bewustwording omtrent duurzaamheid verhogen en bijdragen aan de doelstelling 
van een duurzame gemeente. 
 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

Voor de komende jaren wil DW een bijdrage leveren aan: 
 
● Projecten rond het verminderen van voedselverspilling en afval 
● Verduurzamen (sport-)verenigingen 
● Verduurzamen woningen (informatieve bijeenkomsten) 
● Contacten leggen met vergelijkbare initiatieven buiten Woerden 
● Het oprichten van een energiecoöperatie c.q. deelnemen aan een bestaande 

coöperatie. 
● Educatie rond duurzaamheid op scholen en in de bibliotheek. 
● Het publiek informeren via social media, nieuwsbrieven en de eigen website. 

 
Organisatie 
 
DW is gestart als initiatief van enkele betrokken inwoners van Woerden. Inmiddels zijn er 
veel contacten in de Woerdense samenleving en wordt samen met inwoners, bedrijven en 
instellingen actief gewerkt aan het realiseren van de gestelde doelen. 
In 2017 is de stichting DW opgericht. Het bestuur daarvan zet het beleid uit, coördineert 
de activiteiten en beheert de financiën (inkomsten uit subsidie en andere bronnen, 
uitgaven voor diverse activiteiten). Als rechtspersoon komt DW eerder in aanmerking voor 
subsidie en krijgt de organisatie meer slagkracht. 
 
Bestuurssamenstelling: 

- A.C.W. Albers, voorzitter 
- H. Bakker, penningmeester 
- M.C.J. Mulder, secretaris 

 
Ingevolge de statuten wordt de stichting vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door 
twee gezamenlijk handelende bestuurders. De bestuurders verrichten hun werkzaamheden 
onbezoldigd. 
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Financiën 

Duurzaam Woerden is voor de financiering van haar activiteiten afhankelijk van subsidie 
van de gemeente, andere overheden en/of diverse fondsen, en van particuliere donaties. 
Voor dat laatste is de ANBI-status gewenst.  

Over 2018 is geen jaarrekening opgesteld, omdat onkosten op declaratiebasis bij de 
gemeente konden worden gedeclareerd. 

De begroting 2019 is in beginsel sluitend, onvoorziene uitgaven daargelaten. Daarvoor 
wordt zonodig extra dekking gezocht bij gebrek aan een reserve. We zijn met de 
gemeente in overleg over een structurele subsidie c.q. garantstelling. Daarop kan dan een 
(meerjaren-)begroting worden gebaseerd. 

 

BEGROTING 2019 

UITGAVEN  INKOMSTEN  

algemeen / administratie      200 subsidie gemeente Woerden  6.700 

publiciteit, website      400 subsidie RABO Dichtbij Fonds  7.500 

informatieve bijeenkomsten 
duurzaam wonen (roadshows) 

  1.600   

energietransitie 
(sport-)verenigingen 

  4.500   

project plukbakken en -tuinen   7.500   

TOTAAL 14.200  14.200 
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