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  “240 woningen erbij 
voor jong en oud”  

1. Je veilig en thuis voelen  
 

1.1. Slim met onze ruimte omgaan 

 

IJsselstein is een oud-Hollandse stad met een moderne schil. Het karakter 

en de identiteit van IJsselstein koesteren wij. In enkele decennia groeide 

IJsselstein van 8.000 naar 34.000 inwoners. Nu we tot de grenzen van onze 

bebouwde kom zijn volgebouwd is het hoog tijd om de focus te leggen op 

de kwaliteit en slim gebruik te maken van de ons beschikbare ruimte. We 

willen werken aan de kwaliteit van onze wijken en zorgvuldig omgaan met 

onze groene contouren. Geen nieuwe woonwijken maar een natuurlijk 

grensgebied naar onze groene omgeving. Vrijkomende locaties binnen de 

bebouwde kom worden ontwikkeld tot buurten waar starters en senioren 

goed samen kunnen wonen. Zeker geen tweede Zenderpark. Maar we 

moeten wel bouwen! 

● Wij willen een regionale woonvisie, waarin gemeenten verantwoordelijk 

zijn voor hun eigen doorstroom. De VVD Lopikerwaard wil (ieder team in 

hun eigen gemeente), ruimte voor de bouw van 30 tot 60 woningen per jaar, 

verdeeld over Lopik, Montfoort, IJsselstein en Oudewater. Met deze bijdra-

ge levert de Lopikerwaard in vier jaar tijd een bijdrage van zo’n 600 wonin-

gen aan de regionale woningbehoefte. Wij gaan voor 60 woningen per jaar 

in IJsselstein. De factor mobiliteit mag in de woonvisie niet ontbreken.  

● Rommelige en verouderde locaties zijn potentiële inbreidingslocaties 

waar we een goede bestemming aan kunnen geven. Bij iedere locatie dat 

herontwikkeld wordt, wordt er over nagedacht hoe deze ontwikkeling kan-

sen biedt om er te kunnen wonen. Het geeft invulling aan de woonvraag en 

het levert kostendelers op. 

● Door met ons gezonde boerenverstand, om te gaan met het landelijk ge-

bied wordt beperkte woningbouw er mogelijk. Wij willen dat IJsselstein met 

Utrecht in gesprek gaat om het gebied aan de ‘IJsselstein-zijde’ van de Ne-

dereindse plas van hen over te nemen en te ontwikkelen. 
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1.2. Bouwen voor starters en senioren 

Om IJsselstein aantrekkelijk te houden voor jongeren moeten we bouwen 

voor starters. Starters en senioren in een buurt houden de wijk levendig. Wij 

willen dat starters en senioren zoveel mogelijk kunnen integreren in oude en 

nieuwe buurten. Er is behoefte aan onderhoudsvrije woningen voor senioren, 

die van alle gemakken zijn voorzien (domotica), om zo lang mogelijk zelfstan-

dig te kunnen blijven wonen. Wij willen dat doorstromers gestimuleerd worden 

te wonen in een woning die bij hun behoeften past. Door gewijzigde gezinssa-

menstellingen is er meer behoefte aan kleinere woningen. Een nieuwe kijk op 

mobiliteit maakt dat het aantal parkeerplaatsen niet bepalend is voor de 

woonmogelijkheden. Wij hebben ons hard gemaakt voor dit ‘nieuwe wonen’ 

aan de Poortdijk. Dat is een goed begin. Starters zijn de inwoners die IJssel-

stein verder dragen naar volgende generaties. 

● Voor senioren zijn woningen nodig die op hun behoeften aansluiten. 

● Door krimp in het aantal leerlingen kunnen locaties worden vrijgemaakt die 

vervolgens woonbestemming kunnen krijgen. De beschikbare parkeerruimte 

is niet leidend voor het nieuwe wonen. 

● IJsselstein is interessant voor studenten! De nieuwe Uithoflijn van en naar 

Utrecht Science-park biedt kansen! Onderhuur moet mogelijk gemaakt wor-

den. 

 

1.3. Schone en groene wijken  

Met ‘beeldkwaliteit’ wordt het groen in je omgeving bedoeld. Wij willen dat die 

kwaliteit omhoog gaat en dat de gemeente daarover met de IJsselsteiners in 

gesprek gaat. We wonen graag in een schone, leefbare wijk. De gemeente 

stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed 

gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag. Er moet balans zijn tussen 

een veilig gevoel en aantrekkelijk aanblik. Openbaar groen moet op een pas-

send niveau worden gebracht. Van de gemeente mag worden verwacht dat zij 

de afspraken over de beeldkwaliteit nakomt.  

 

● Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en an-

dere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. De 

kosten worden verhaald op de veroorzaker. Zwaardere inzet op handhaving 

is daarvoor essentieel.  

● Er moet een vervangingsplan komen voor onze zieke essen. Dit voorkomt 

dat er sprake zal zijn van grootschalige kaalslag.  

● Waar aangrenzend openbaar groen, het snippergroen, prima onderhou-

den kan worden door aanwonenden kan dit door hen aangekocht worden.  

 

1.4. Je veilig voelen  

Veiligheid is meer dan branden blussen en vechtpartijen stoppen. Het gaat 

erom dat je je veilig voelt en je eigendommen worden gerespecteerd. Als je 

kijkt naar de cijfers van criminaliteit, inbraken en overlast, lijkt het goed te 

gaan in IJsselstein. Dat is fijn, maar zeker geen vanzelfsprekendheid! Boa ’s 

en buurtcoaches spelen er een belangrijke rol in om continu met de buurt in 

gesprek te blijven. We willen dat de gemeente stimuleert dat buren een 

oogje in het zeil houden als je er niet bent. Zodat we alert zijn en bij onraad 

actie kunnen ondernemen. De gemeente kan veilig wonen faciliteren met 

duidelijke en aansprekende informatie op de website, periodieke aandacht 

in de media en het stimuleren van buurtapps. De politie is zichtbaar op 

straat. Wijkagenten en Boa’s die de buurt goed kennen voegen daar iets 

extra’s aan toe. Dat houdt wat ons betreft niet op om 17.00 uur. Raddraai-

ers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij 

rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.  

● Loop- en slooproutes moeten worden aangepakt. Zolang het nodig is en 

blijft, wordt er intensieve controle uitgevoerd. Zo nodig ondersteund met 

(verplaatsbare) camera’s.  

● In brandgangen, onder viaducten en langs wandel- en fietspaden moet 

voldoende verlichting zijn voor het verhogen van het veiligheidsgevoel en 

om criminelen niet in de verleiding te brengen.  

● Er moet eenvoudig  aangifte gedaan kunnen worden. Wij zetten ons er-

voor in dat hard wordt opgetreden tegen bedreiging en huiselijk geweld.  
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2.   IJsselstein onderneemt  

 
2.1. IJsselstein claimt Recreatiestad! 

Wat voor soort gemeente willen we zijn? Wij claimen dat IJsselstein vooral 

‘Recreatiestad’ is. Bezoekers en gasten van IJsselstein zijn essentieel voor 

de lokale economie. IJsselstein kenmerkt zich als oud-Hollandse stad. Eén 

van de charmes van IJsselstein is onze historische binnenstad. Een centrum 

is alleen een centrum als er een omgeving omheen ligt. Onze ligging in de 

Lopikerwaard, de Kromme IJssel richting de Lek en de historische linten 

langs de Hollandse IJssel maken IJsselstein aantrekkelijk om te wandelen, 

fietsen en te recreëren. We mogen trots zijn op de grote variëteit aan appel- 

en perenbomen in het Hogebiezenpark. De behouden architectuur van 

Wenckebach in Zenderpark, de zichtlijnen in Achterveld en de groene ruimte 

waarin IJsselveld is ingebed. We hebben ons er hard voor gemaakt dat IJs-

selstein één van de vier recreatieve gebieden in de groene cirkel rond 

Utrecht is. Het recreëren om de stad heeft ons de uitbreiding van het IJssel-

steinse bos opgeleverd en ruimte voor recreatief ondernemen aan de Hol-

landse IJssel. Dat is onze sterke positie in de regio.  

● Voorwaarden voor een recreatieve omgeving zijn dat er geen grootschalige 

woningbouw in het landelijk gebied plaatsvindt en dat boeren er gewoon hun 

werk kunnen blijven doen.  

● De kades langs de IJssel moeten verstrekt worden. Dit biedt de kans er 

aantrekkelijke aanlegplaatsen te maken voor passanten.  

● Gastvrijheid houdt ook in dat veilige bereikbaarheid en goede vindbaarheid 

gegarandeerd zijn. Dat geldt voor de binnenstad, maar zeker ook voor de 

recreatieve bestemmingen aan de IJsseldijken. We hechten aan goed ver-
lichte ruime fietspaden en een veilige scheiding van verkeer.  

2.2. Inspiratie om te ondernemen  

IJsselstein ligt in een aantrekkelijke economische regio, waar IJsselsteinse 

ondernemers een belangrijke bijdrage aan leveren. IJsselstein heeft dan ook 

een actief bedrijfsleven. Dienstverlening, creatieve industrie en recreatie zijn 

de grootste werk- en opdrachtgevers in het MKB. Onze ondernemers heb-

ben een centrale positie aan de A2 in de succesvolle Utrechtregio. IJssel-

stein heeft een bovengemiddeld aantal ZZP-ers. Dit alles maakt IJsselstein 

aantrekkelijk voor bedrijven om zich er te vestigen. Industrie aan de Holland-

se IJssel is steeds meer opgeschoven naar de nieuwe stadsgrenzen om IJs-

selstein in te richten als woon- en recreatiegemeente. Als grootschalige be-

drijven binnen onze bebouwde kom niet meer passen, dan kunnen buurge-

meenten mogelijk een oplossing bieden. We bedienen immers één economi-

sche regio. Regionale afspraken zijn mooi, maar de liefde moet wel van 

twee kanten komen. Wij willen kantoren kunnen huisvesten binnen onze ge-

meente als er behoefte aan is en niet gestraft worden omdat andere ge-

meenten voor leegstand hebben gebouwd.  

● We verwachten van de gemeente een ondernemersvriendelijke handha-

ving door heldere communicatie over regels. Bij overtredingen moeten on-

dernemers in staat worden gesteld eerst hun fout/vergissing te corrigeren.  

● Wij willen een goede infrastructuur op de Bedrijventerrein Lagedijk en 

Over Oudland. We willen dat de gemeente samen met de ondernemers een 

plan opstelt voor een goede parkeervoorziening voor vrachtwagens en trai-

lers en veilige fiets- en voetpaden naar de OV voorzieningen.  

● De gemeente moet stimuleren dat er voldoende inspirerende voorzienin-

gen zijn voor ZZP’ers. Dit kan door op slimme locaties bedrijfsverzamelpan-

den mogelijk te maken die als smeltkroes van innovatie en inspiratie dienen.   

 
2.3. De Kroon verlegt grenzen  

Wij hebben ons er hard voor gemaakt dat de zeven hectare die we nog aan 

bedrijfsgrond mogen uitgeven, worden uitgebreid naar negen hectare. Dat 

wordt bedrijvenpark De Kroon aan de A2. Een hoogwaardig bedrijvenpark 

voor milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde ondernemers. Met 

het oog op de ontwikkeling van de A2 zone vinden wij dat de voorwaarden 

voor bedrijven om zich in IJsselstein te vestigen flexibel moeten zijn. Dit 
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sche bollard krijgt. Dat is een verzinkbaar paaltje om tijdens gangbare winkel-

tijden parkeergarage Eiteren bereikbaar te maken. Niet om het af te sluiten.  

● Onze stad moet aantrekkelijk zijn voor iedereen. Voor ondernemers is het 

van belang dat dat zeker geldt voor hen bij wie koopkracht zit. Wanneer van 

ondernemers wordt gevraagd hun zaak voor senioren en mindervaliden goed 

toegankelijk te maken, mag van de gemeente worden verwacht dat ‘de oude 

stadskeien’ fatsoenlijke gevoegd zijn en deze voeg wordt onderhouden.  

 

2.5. IJsselstein, goed in de markt  

Wij hebben ons er hard voor gemaakt dat mensen graag in IJsselstein ko-

men: onze historische binnenstad is ingebed in groene stadsparken; onder-

nemers mogen hun eigen openingstijden en koopzondagen afstemmen. 

Stadsmarketing vinden wij belangrijk! Met de gedreven aanpak van de BIZ 

vereniging (ondernemersvereniging in binnenstad) en Stichting Stadsmar-

keting, wordt invulling gegeven aan de belofte ‘Ontmoet elkaar in IJssel-

stein’. Het stroomlijnen van activiteiten, evenementen en gastvrijheid wordt 

versterkt met aantrekkelijke bewegwijzering. Samen met de BIZ vereniging 

draagt Stichting Stadsmarketing regionaal uit dat je in IJsselstein moet zijn. 

De weekmarkt in IJsselstein staat in de regio bekend vanwege de bijzondere 

op- en openstelling. De kwaliteit van de markt is niet vanzelf-sprekend. Een 

ondernemende marktmeester is onontbeerlijk.  

● BIZ gelden zijn er voor de ondernemers, niet om gemeentelijke taken af te 

kopen. De gemeente is partner en draagt substantieel bij aan het mogelijk 

maken van stadsmarketing.  

● Kleinschalige sfeervolle festiviteiten horen zoveel mogelijk plaats te vinden 

in een passende omgeving, zoals het Kasteelpark en het Kloosterplantsoen. 

Dat draagt bij aan de historische beleving van IJsselstein. Het evenementen-

terrein is alleen voor grootschalige evenementen als een kermis, circussen of 

evenementen als het ‘Podiumfestival’.  

● Om de weekmarkt levendig te houden en de kwaliteit te versterken is het 

nodig dat de gemeente met de BIZ vereniging en de marktkooplieden een 

plan van aanpak opstelt en adequaat uitvoert. Wanneer marktkooplieden zich 

verenigen is er nog maar één vergunning nodig en hebben de kooplieden 

budget om de marktmeester te faciliteren.  

houdt in dat er geen onnodige belemmeringen mogen worden opgeworpen. 

Wij verwachten dat het nieuwe bedrijventerrein De Kroon snel overtekend is.  

● Waar processen versneld kunnen worden om de eerste bedrijven aan de 

A2 te huisvesten, moet de gemeente daar voortvarend mee aan het werk. 

● Paardenveld is nu als ‘bedrijventerrein’ bestemd. Omdat het vooral wordt 

gebruikt voor perifere handel (bouwmarkten) en leisure (Monkeytown en 

Pantalone) willen wij dat Paardenveld benoemd wordt als gemengd gebied. 

Dat biedt de mogelijkheid om nieuwe meters bedrijventerrein te claimen. 

Daarnaast kan bedrijfsruimte worden toegevoegd door nieuwe bouwlagen.  

● Om extra geld te genereren willen we de realisatie van een reclamemast in 

bedrijvenpark De Kroon, langs de A2 stimuleren. Wij willen dat wanneer een 

ondernemer of organisatie, met de exploitatie ervan, de stad wil versterken 

de gemeente dit faciliteert.  

 

2.4. Levendige binnenstad  

IJsselstein heeft een levendig stadshart, waar het goed toeven is voor IJs-

selsteiners en haar gasten. We hebben er belang bij dat bezoekers van bui-

ten de stad ons blijven bezoeken. Door een mix van horeca met terrassen 

en lokale ondernemers met relatief weinig ketens, is het historische centrum 

bij uitstek aantrekkelijk om te funshoppen. De dagelijkse boodschappen doe 

je in je wijk, maar voor andere aankopen ga je naar ‘het stadje’, zoals we het 

centrum liefkozend noemen. Het centrum heeft veel te bieden op het gebied 

van cultuur met twee theaters, de historische kerken, Museum IJsselstein, 

gastvrije ateliers, de stadswaag, kasteeltoren en stadsparken.  

● Het Vingerhoekhof is een bende. Weg met die lelijke fietsenstalling en 

glasbakken. Met ondergrondse afvalcontainers en een slimme inrichting van 

de expeditiestraat, zijn er volop mogelijkheden om het Vingerhoekhof met de 

ondernemers sfeervol te maken. Misschien moeten we ook maar wat aan 

die naam doen.   

● Met de nieuwbouw aan de Schuttersgracht en Molenstraat is het noodza-

kelijk dat we een goede verkeerscirculatie rond de binnenstad hebben. Dat  

betekent dat beide parkeergarages van twee kanten bereikbaar zijn. We 

hebben ons er hard voor gemaakt dat de fietsstraat op Eiteren een dynami- 
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2.6. Veilig uitgaan  

Dat IJsselstein zich profileert als ‘Stad van ontmoeting’ wordt mede gedragen 

door de IJsselsteinse horeca. Horeca draagt bij aan de levendigheid van IJs-

selstein. Wij vinden dat dit in balans moet zijn met het wooncomfort op de 

routes van en naar de binnenstad. Voor herrieschoppers is in IJsselstein geen 

plaats. Veilig uitgaan is voor alle leeftijden. In de Kwaliteitsmeter Veilig Uit-

gaan worden duidelijke gedragsregels gesteld waarin horeca en gemeente 

samen verantwoordelijkheid delen. Wij zijn voor het behoud van vrije slui-

tingstijden voor de horeca. Dit zorgt ervoor dat niet iedereen in één keer op 

straat staat. Als dit evengoed leidt tot onrust dan is dit voor ons onaanvaard-

baar. Voor grootschalige horeca is in de binnenstad geen plaats. Goede af-

spraken over veiligheid en balans tussen wonen en ondernemen zijn daar-

voor belangrijke voorwaarden.  

● Het uitgaansleven concentreert zich in de binnenstad en is in balans met 

het winkelaanbod. De gemeente is daar duidelijk over naar ondernemers. 

Door goede afspraken met de BIZ vereniging en Stichting Stadsmarketing 

kunnen gemeente en ondernemers hier samen in optrekken.  

● Horeca is een dienstverlenende sector. Dat past in bescheiden mate bij 

sporthallen, het bedrijfsleven of winkelcentra. Voorzieningen op locaties bui-

ten het uitgaansgebied werken met dezelfde gemeentelijke voorschriften.  

● Controle op het naleven van regelgeving gebeurt efficiënt en in afstemming 

tussen de verantwoordelijke instanties zodat horecaondernemers hun werk 

kunnen blijven doen.  

 

2.7. Vlot van je werk naar huis  

Het verkeersnetwerk in IJsselstein kent nogal wat knelpunten. Een aantal 

daarvan konden snel worden opgelost. Nu de verbindingswegen tussen de 

wijken en rond de binnenstad nog! IJsselstein heeft veel woon-werkverkeer 

van en naar de regio. Doordat een groot aantal IJsselsteiners die buiten IJs-

selstein werken, naar de kop van de Utrechtseweg worden geleid hebben we 

te kampen met overvolle uitvalswegen gedurende de spitsuren. Met het af-

stemmen van de verkeerslichten is een eerste stap gezet om daar wat aan te 

doen. Spreiden van het verkeer is een goede volgende stap. Een snellere 

doorstroming is belangrijk voor een betere luchtkwaliteit en het minimalise-

ren van fijnstof. Wij zetten ons in voor de vlotte bereikbaarheid van en naar 

onze binnenstad, bedrijventerreinen en de wijken. Wij willen dat de ge-

meente er nadrukkelijk voor zorgt dat het aanbod aan openbaar vervoer 

wordt afgestemd op de behoefte van mensen die daarvoor kiezen of op zijn 

aangewezen.  

● Het gebruik van de N210 willen we stimuleren, zodat de Baronieweg, de 

oude provinciale weg, vooral door bestemmingsverkeer wordt gebruikt.  

● IJsselstein moet ervoor zorgen dat de doorstroming en aansluiting op met 

name de A2 geen bottleneck wordt. Voor snelle afwikkeling van het verkeer 

willen we dat de rotonde bij de carpoolplaats een ‘turborotonde’ wordt.  

● Door bij provincie en Rijkswaterstaat aan te sturen op een extra aanslui-

ting op de A2 bij Nieuwegein-Zuid willen we bereiken dat we aan twee zij-

den de stad in- en uit kunnen.  

 

2.8. Parkeren mag geen last zijn  

Je wilt een vrije parkeerplek, zo dicht mogelijk bij de plek waar je woont, 

werkt of winkelt. Dat vraagt om goede voorzieningen. In de woonwijken en 

rond het centrum. Voor bezoekers, bewoners, ondernemers en werkne-

mers. Op bedrijventerrein Lage Dijk schept straks de parkeervoorziening 

voor vrachtwagens en trailers ruimte voor het parkeren van personenauto ’s. 

In woonwijken nemen steeds meer mensen hun bestelbusje van het werk 

mee de wijk in. Prima, zolang deze het uitzicht niet belemmert en de buurt 

er goede afspraken met elkaar over maakt. Voor die locaties waar de wijk 

er niet op is ingericht, willen wij dat de gemeente met betrokkenen onderne-

mers en bewoners in gesprek gaat over passende oplossingen. Dat is 

maatwerk. Bewoners rond de binnenstad mogen niet de dupe van worden 

van parkeerdrukte rond de binnenstad. De parkeerplaatsen in de wijk zijn er 

primair voor de bewoners en hun bezoekers. De tarieven voor hen mogen 

niet worden verhoogd om daarmee de parkeerexploitatie van de parkeerga-

rages te dekken. De parkeergarages zijn er primair om de bezoekers van 

de binnenstad te faciliteren. Wij vinden het normaal dat de parkeerder voor 

het gebruik van de parkeerplek betaalt. Maar het mag hen ook gratis wor-

den aangeboden.  
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● In en om de binnenstad moeten parkeergarages eenvoudig gevonden 

en bereikt worden. Bezoekers moeten direct na de afritten al kunnen zien 

waar de parkeervoorzieningen zijn.  

● Ben je eenmaal met de auto in de stad, dan moet je via Eiteren naar 

parkeergarage Eiteren kunnen rijden.  

● Creatief omgaan met de mogelijkheden om het garageparkeren goedkoper 

of gratis te maken, juichen we van harte toe. Bijvoorbeeld door sponsoring 

van parkeerplaatsen.  

 

2.9. Deugdelijk fietsplan  

Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. 

De fiets wordt daarmee een steeds belangrijker vervoermiddel. Snelle elektri-

sche fietsen, met gele kentekenplaten, horen niet op het fietspad maar op de 

autorijbaan. Ook voor hen geldt de normale snelheidslimiet. Fietsers willen 

prettig en veilig door IJsselstein kunnen rijden. Fietspaden en wegen worden 

ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor 

alle verkeersgebruikers uitgangspunt zijn. De realisatie van de fietsstraat 

(auto te gast) Eiteren/Panoven is een goed begin. Om fietsers te faciliteren 

moeten er naast goede fietsroutes ook voldoende stallingsruimtes zijn.  

● Wij willen een deugdelijk fiets- en fietsparkeerplan.  

● De beeldkwaliteit van het groen in de stad moet worden herzien. Daar waar 

het groen de verkeersveiligheid of veiligheidsgevoel voor langzaam verkeer in 

de weg staat, moet het worden aangepast.  

● Samen met omliggende gemeenten worden de knelpunten rondom snel-

fietsroutes voor woon-werkverkeer in kaart gebracht en aangepakt.  

 

“Wat je aan warmte niet     
      verliest hoeft ook niet 
te worden opgewekt.” 

3. Milieubewust leven  

 

3.1. Zonnepanelen onder de zender  

IJsselstein is een kleine gemeente en een van de meest dichtbebouwde 

gemeenten van Nederland. Wij zijn groot voorstander van het opwekken 

van duurzame energie en het verbeteren van de isolatiewaarde van wonin-

gen. Isoleren is de eerste winst! Wat je aan warmte niet verliest hoeft na-

melijk ook niet worden opgewekt. We willen stimuleren dat IJsselsteiners 

van alle generaties zoveel mogelijk worden betrokken bij duurzaamheid en 

bewust worden van wat ieder er zelf aan kan bijdragen. Hiertoe zijn initia-

tieven als afvalloont.nl en collectieve energieopwekking op hallen en stal-

len, school-, sport- en verenigingsgebouwen waardevol, Maar ook het col-

lectief inzetten van warmtepompen en warmte-terugwin-installaties.  

● Zonne-energie mag wat ons betreft grootschalig worden toegepast. 

Denk aan een zonnepanelenpark onder de Gerbrandytoren, het benutten 

van dijklichamen en grote dakvlakken van hallen en bedrijven van industrie 

en agrarische bedrijven.  

● Nieuwe woningen moeten zoveel mogelijk worden voorzien van zonne-

collectoren. Nieuwbouw en gerenoveerde woningen hebben geen gasaan-

sluiting meer. Samen met energieleveranciers moet een masterplan voor 

groene energie worden opgesteld, om te explosieve vraag aan elektriciteit 

op te vangen, als het aantal gasaansluitingen wordt teruggedrongen  

● In de wijken zijn wij voor een collectieve aanpak voor energiebesparing 

en -opwekking. Dat scheelt in advies- en ontwerpkosten vooraf, en heeft 

inkoopvoordeel en voordelen in een afgestemde uitvoering. Dat komt het 

straatbeeld ten goede.  



8 

3.2. Gemeente geeft het goede voorbeeld  

Wij vinden dat, ook op de schaal van IJsselstein, met klimaatverandering re-

kening moet worden gehouden. Het goede voorbeeld zit niet in het plaatsen 

van grote windturbines. Grote windturbines in IJsselstein of vlakbij de stads-

grenzen van IJsselstein zijn voor ons onacceptabel! Het leidt tot horizonver-

vuiling, slagschaduw en geluidsoverlast. Windenergie kan ook worden opge-

wekt zonder wieken en voor kleinschalige toepassingen met kleine windturbi-

nes naar voorbeeld van de verkeerslichten in Hoofddorp. Wij vinden de inzet 

van het duurzaamheidsfonds om het opwekken van duurzame energie voor 

Hockeyclub IJsselstein te stimuleren een inspirerend voorbeeld voor nieuwe 

generaties. Het duurzaamheidsfonds verdient zich op termijn terug met het 

reduceren van het energieverbruik.  

● ‘Nul op de meter’ is geen doel op zich. Gemeentegebouwen moeten duur-

zaam worden, maar met gezond verstand! Eerst isoleren, vervolgens zo zui-

nig mogelijk energie gebruiken en opwekken. Hierbij moet er steeds, net als 

thuis, gekeken worden naar wat het kost en oplevert. Dus 100% zelfvoorzie-

nend en CO2 neutraal.  

● Nieuwe straatverlichting moet zelfvoorzienend zijn.  

● Het stimuleren van het opwekken van duurzame energie met het duur-

zaamheidsfonds mag worden gecontinueerd.  

 

3.3. Onze bodem en de rivier  

Een effectieve aanpak van bodemdaling is nodig om in de toekomst te kun-

nen blijven wonen en werken in het Utrechtse veengebied. De gemeente 

moet hierbij intensief samenwerken met waterschap, provincie en boeren aan 

preventie en vertraging van bodemdaling. Bodemdaling wordt meegenomen 

in nieuwe ruimtelijke plannen van de gemeente. Grote infrastructurele pro-

jecten bieden kansen voor het inrichten van ons cultuurhistorisch landschap 

en recreatieve waarden. Zo is het IJsselsteinse bos er gekomen om de ver-

breding van de A27 te compenseren. De klimaatverandering brengt heftige 

regenbuien met zich mee. Wij moeten in staat zijn, dat water te bergen en af 

te voeren. Wij willen dat de gemeente daar, bij aanleg en onderhoud van on-

ze wijken en groenvoorzieningen, oplossingen creëert. Oevers en keringen  

langs de Hollandse IJssel en de Lek worden, in samenwerking met het wa-

terschap, versterkt. Dat beschermt ons tegen de rivieren en biedt behalve 

kansen voor flora en fauna, ook kansen om de gewenste aansluiting op de 

A2 bij Nieuwegein-zuid te realiseren.  

● De gemeente moet intensief samenwerken met waterschap, provincie en 

boeren aan preventie en vertraging van bodemdaling. Bodemdaling wordt 

meegenomen in nieuwe ruimtelijke plannen van de gemeente.  

● We willen dat de gemeente een visie ontwikkelt om de structuur van de 

waterberging binnen bebouwde kom en in het landelijk gebied te beheren. 

● Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de 

gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. Wij willen dat de ge-

meente het gebruik van minder water, bij huishoudens en bedrijven, stimu-

leert.  
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4.   Alle IJsselsteiners kunnen 
meedoen  
 
4.1. Scholen onder één dak met kostendelers  

Vier multifunctionele accommodaties (Mfa’s) zijn voldoende voor het beperk-

te oppervlak dat IJsselstein tot haar beschikking heeft. Scholen in stand 

houden op meer locaties is op termijn te duur en past niet bij de leer-

lingenkrimp waar IJsselstein voor staat. De Mfa’s zijn het hart van onze wij-

ken, een sociale ontmoetingsplaats. Op school leren kinderen kennis en 

vaardigheden waar je later iets aan hebt. Op school leren we normen en 

waarden en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat 

normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote 

rol in het leven van mensen, Daar heeft de samenleving belang bij. School 

is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadruk-

kelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en 

huiselijk geweld. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.  

● Voor nieuwbouw hebben we kostendelers nodig, geen kostenposten. De 

woningen in de schoollocatie aan de St. Petersburglaan zijn daar een goed 

voorbeeld van. Maar ook de scholen aan de Duitslandstraat en Heemraden-

laan bieden mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Voor de nieuwe 

school aan de Touwlaan bieden ligging aan het Kasteelpark en herontwikke-

ling van de Johan Willem Frisolaan mogelijkheden voor extra woningen in 

het Kasteelkwartier.  

● Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de 

gemeente dat (taal-) achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, 

bijvoorbeeld op de voorschoolse opvang (VVE), peuterspeelzaal of kinder-

dagverblijven.  

● Een goede relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven leidt tot beter opgelei-

de werknemers. Dit komt ten gunste van onze economie en leidt tot minder 

aanspraak op sociale voorzieningen. Wij willen dat de gemeente IJsselstein 

samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven regionaal blijft stimuleren. 

 

4.2. Talenten in je buurt  

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en 

maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de 

eerste plaats verantwoordelijk. Als ouders en kinderen een probleem heb-

ben, kunnen zowel de kinderen als de ouders hulp zoeken bij jeugdzorg. 

Jongeren hebben ambitie, genieten van het leven en zijn de generatie voor 

de toekomst. Probleemjongeren zijn er omdat ze in voorkomende gevallen 

geen aansluiting hebben gevonden met hun omgeving. Diversiteit in de wij-

ken en programma’s ter ondersteuning en een goede samenwerking van 

politie, gemeente, jeugdhulp en wijkteams vinden wij belangrijk. Zonder 

daarin te betuttelen kan met goede voorlichting en voldoende aanbod van 

culturele en sportieve programma’s toename van drugs-, alcohol- en game-

verslaving worden gekeerd.  

● Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor gezinnen die dat nodig 

hebben één hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste op-

lossing zoekt.  

● Wij willen dat de gemeente zorgt voor een goede koppeling tussen zorg-

ver-leners, wijkteams en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en 

sport.  

● Wij willen dat de gemeente scholen faciliteert met lespakketten van de 

GGD over drugs-, alcohol- en gameverslaving.  

 

4.3. Verzilver de vergrijzing  

IJsselstein vergrijst. Vandaag is 17% van de inwoners ouder dan 65 jaar, 

over enkele jaren zal dat 30% zijn. Hoewel wij voor integraal beleid staan, 

waardoor iedereen mee kan doen, hechten we eraan dat de gemeente bij-

zondere aandacht heeft voor senioren. Senioren zijn een belangrijke motor 

voor de IJsselsteinse economie en dragen kennis en ervaring over in onze 



10 

samenleving. Oudere mensen willen we faciliteren zodat zij zo lang mogelijk 

in hun eigen woning en woonomgeving kunnen blijven. Door een gevarieer-

de samenstelling van de buurt, vertrouwde wijkagenten en buurtpreventie 

willen we voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van fishing of be-

dreiging en verhogen we het veiligheidsgevoel.  Zeker bij onze senioren.  

● Kennis en ervaring van senioren zijn van belangrijke toegevoegde waarde 

in het vrijwilligers en verenigingsleven. We willen dat de gemeente hen ruim-

te biedt voor goede informatie-uitwisseling.  

● De gemeente biedt haar oudere inwoners een vertrouwde, veilige, over-

zichtelijke woonomgeving.  

● Voor senioren zijn woningen nodig die op hun behoeften aansluiten. Dat 

kan gelegen zijn in domoticavoorzieningen, of het mogelijk maken van het 

zogenoemde ‘kangaroewonen’ op het erf van je kinderen.  

 

4.4. Ontzorgen  

Zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn 

niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang 

dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke onder-

steuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te 

scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. Als je gezondheid je in 

de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren 

en vrijwilligers dat doen, maar. als dat niet lukt, staan profes-sionele mede-

werkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat ieder-

een de zorg krijgt die bij hem of haar past. Mensen willen zo lang mogelijk 

zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteu-

ning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de ge-

meente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven 

voor zorg op kleine schaal. 

● De gemeente helpt bij het koppelen van soorten van vervoer, zoals voor 

ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buur-

gemeenten. 

● Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mo-

gelijkheden heft de gemeente een zo laag mogelijke eigen bijdrage. 

● De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de ge-

meente worden door ontschotting van budget volledig aangewend voor de 

Wmo- en Jeugdzorg taken. De zorgdiensten worden regionaal scherp inge-

kocht. Op doelmatig gebruik wordt scherp gecontroleerd. 

 

4.5. Waardeer mantelzorgers en vrijwilligers 

Maatwerk in zorg en dienstverlening vraagt om kwalitatieve en kwantitatieve 

versterking van de informele (mantel-) zorg, naast goede professionele zorg. 

Dat geldt voor de brandweer. Dat geldt voor welzijnswerk. Veel vrijwilligers- 

en welzijnswerk is nu ondergebracht bij één organisatie. Professionele zorg 

mag daar niet van afhankelijk zijn. We zijn er trots op dat veel Nederlanders 

met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is waardevol voor on-

ze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat 

zij overbelast raken. Van oudsher grijpen jongeren hun kansen die de omge-

ving hun biedt en bieden jongeren een belangrijke bijdrage aan buurthuizen, 

ook als ze ouder zijn. Wijkbewoners ‘zijn’ de wijk. De wijken bepalen zelf 

welke activiteiten er het beste kunnen plaatsvinden. De kadobon voor de 

mantelzorger als kleine blijk van waardering voor het vele werk willen we 

zeker behouden. Het budget uit Den Haag willen we ook inzetten om mantel-

zorgers te ondersteunen door bijvoorbeeld het volgen van cursussen te faci-

literen. 

● We streven ernaar dat professionele inzet in balans is met het vrijwilligers-

werk. 

● We willen dat een onafhankelijke zorgregisseur de regie voert bij het ma-

ken van keuzesvoor inschakeling van de best passende zorgverlener. Dat 

kan een professional zijn, of een mantelzorger. 

● Budgetten voor buurtactiviteiten zijn voor bewoners. Niet voor grote orga-

nisaties. Wij faciliteren inwoners die een bijdrage leveren aan verbetering en 

leefbaarheid van de wijk.  
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4.6. Werk en inkomen  

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdie-

nen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere men-

sen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in 

zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. Wij zijn blij met de vele 

vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de ge-

meente een leukere plek om te wonen. We willen dat zoveel mogelijk men-

sen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is 

zonde als we die niet gebruiken. Kansen liggen in de samenwerking in het 

werkgebied van de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom). Mensen die tijdelijk 

arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeel-

telijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk. Mensen die echt 

niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die 

hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer 

aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is vervelend genoeg. Wij 

zien er op toe dat de gemeente misbruik aanpakt.  

● Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de ge-

meente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mo-

gelijkheden van de wet.  

● Wij vinden het normaal dat voor het ontvangen van een uitkering een te-

genprestatie wordt geleverd. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet na-

leeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.  

● Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uit-

keringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uit-

kering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar.  

 

4.7. Creativiteit leidt tot innovatie  

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur 

stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief 

effect op de economie. Cultuur in IJsselstein is van iedereen. Voor ons zijn 

daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid 

van meningsuiting van belang. IJsselstein is rijk aan historie. Dat moeten we 

koesteren. Het cultureel erfgoed moet goed onderhouden worden en zoveel 

mogelijk opengesteld worden om te bezoeken, bezichtigen en gebruiken. 

Kunst- en cultuureducatie zijn een belangrijk onderdeel van de persoonlijke 

ontwikkeling. Onze verenigingen bieden laagdrempelige mogelijkheden om 

hieraan mee te doen. Cultuureducatie is belangrijk voor de algemene ont-

wikkeling van kinderen en biedt meerwaarde voor alle generaties. Museum, 

muziek- en toneelverenigingen en de muziekleraren vervullen hier een be-

langrijke rol in.  

● Een culturele instelling of evenement dat gedragen wordt door vrijwilligers 

moet niet afhankelijk zijn van overheidssubsidie, maar in staat worden ge-

steld naast iedere euro subsidie ook een euro te verdienen.  

● Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep 

mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de 

overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.  

● Evenementen en activiteiten zijn van belang voor een vitale, dynamische 

en creatieve stad. De gemeente kan hieraan bijdragen door het stellen van 

veiligheidseisen die passend zijn voor het type evenement. Voor kleinere 

evenementen gelden dan lichtere normen.  

 

4.8. Ruimte om te sporten  

Sport is leuk en goed voor lichaam en geest. Individueel of met anderen. 

Bewegen is belangrijk om gezond te blijven. Sporten in teamverband ver-

sterkt het leggen van contacten en bouwen van vriendschappen. De sport-

voorzieningen moeten veilig zijn en van goede kwaliteit. Huur van gemeen-

telijke sportlocaties moet kostendekkend zijn en de sporthallen exploiteer-

baar. We vinden het belangrijk dat heel IJsselstein kan zwemmen. In een 

straal van vijf kilometer worden, naast zwembad De Hooghe Waerd, twee 

moderne zwembaden aangeboden. Dat is royaal. Gymzalen zijn er in de 

eerste plaats voor scholen. Voor gebruik door andere gebruikers kan de ver-

deling door de verenigingen zelf geregeld worden, voor een optimale bezet-

ting, waarbij de gemeente hooguit een adviserende rol heeft.  

● We zien graag dat sportverenigingen groeien. Daar hoort dan een passen-

de accommodatie bij, binnen en/of buiten. Om het betaalbaar te houden 

moet er zakelijk mee om worden gegaan: hoe groot is de behoefte nu en op 

langere termijn wat is het aanbod in de regio.  
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● Het pachten van horeca bij de drie sporthallen is alleen rendabel te 

exploiteren met een een gelijkwaardig speelveld. Waar bij reguliere ho-

reca de terrassen een waardevolle ambiance bieden, moet deze tak van 

sport de mogelijkheid hebben sportevenementen te faciliteren.  

● Grensgebieden van IJsselstein kunnen worden gebruikt om meer 

ruimte te bieden aan sport. Het verplaatsen van sportvoorzieningen naar 

een gebied dat met buurgemeenten wordt gedeeld vergroot de mogelijkhe-

den en biedt kansen op aanvullende inbreidingslocaties. Met een gezamen-

lijke woonvisie met onze buurgemeenten kan de provincie ervan worden 

overtuigd flexibel met onze groene contouren om te gaan.  

 

4.9. Integreren is meedoen  

In IJsselstein sluiten we niemand uit. Er zijn volop kansen voor iedereen die 

iets van zijn leven wil maken, ongeacht sekse, geaardheid, leeftijd, afkomst 

of geloof. Er zijn in onze regio veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben 

gevonden en geïntegreerd zijn. Ook in de IJsselsteinse samenleving. Dat 

hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die gebo-

den worden. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. 

Voor mensen die dit proberen te veranderen is wat ons betreft geen plek in 

de stad. De Nederlandse taal is de norm en vormt ook de sleutel tot vol-

waardige integratie en echt kunnen meedoen.  

● De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de 

nieuwkomer. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en kunnen bij-

dragen aan de samenleving. De gemeente faciliteert dit door te stimuleren 

dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.  

● Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de 

geschiedenis en cultuur van IJsselstein leren kennen. Dat wij hen betrekken 

en stimuleren mee te doen aan onze samenleving. Zo kan iedereen genie-

ten van onze cultuurhistorische en maatschappelijke evenementen als  

plantsoenfeesten, IJVO en de Kerstavond van mevrouw Klein Sprokkel-

horst.  

● Opruien, haatzaaien, radicalisering en erger pakken we bij de wortel aan.  

 

 

5. Een gemeente die er voor je is  

 

5.1. Slagvaardige organisatie  

Besturen zonder afdelingen, twee gemeentebesturen aan één organisatie. Er 

is genoeg geëxperimenteerd. We moeten leren van onze fouten en slagvaar-

dig orde op zaken stellen. Samenwerken werkt alleen als er een gelijkwaardi-

ge ambitie ligt en er evenredig voor wordt betaald. Om als gemeentelijke or-

ganisatie efficiënt en effectief te kunnen werken is intensieve samenwerking 

met omliggende gemeenten zeker nodig, maar niet als doel op zich. Wij vin-

den het niet wenselijk dat de IJsselsteinse agenda, afhankelijk is van ambi-

ties van onze buren. Efficiency en de benodigde kwaliteit van de gemeentelij-

ke organisatie wordt alleen bereikt als er bestuurlijk wordt samengewerkt. 

Bestuurlijke ambities op infrastructureel niveau worden afgestemd met de 

gemeenten van de voormalige Bestuursregio Utrecht. Aan deze zogenoemde 

U10 tafels worden afspraken gemaakt zodat we elkaar niet in de weg zitten 

en zelfs kunnen versterken. Vanwege onze landelijke ligging in de Lopiker-

waard vinden we het van belang dat IJsselstein aan de Utrechtse tafels als 

ambassadeur optreedt van de Lopikerwaard.  

● De deelname van IJsselstein aan de U10 tafels heeft een meerwaarde 

wanneer we er het belang van onze inwoners kunnen delen. In onze eigen 

gemeenteraad beslissen we wat we wel of niet vastleggen.  

● De omgevingsdienst is er ten dienste van onze inwoners. Naast onze mili-

eutaken heeft IJsselstein ook de bouwtaken bij de omgevingsdienst belegd. 

Het kantoorwerk mag dan op afstand zijn, het veldwerk vindt plaats in IJssel-

stein. Op straat, bij je thuis, in je bedrijf of op het stadhuis.  
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 ● Als de gezamenlijke inkoopverordening, die we met partnergemeenten 

hebben, onvoldoende ruimte biedt om lokale ondernemers van opdrachten te 

voorzien dan willen we dat de gemeente hier, als daar aanleiding voor is, ge-

motiveerd van afwijkt of uit deze samenwerking treedt.  

 

5.2. Digitale dienstverlening  

We verwachten van de gemeente IJsselstein dat ze dienstbaar en modern is. 

Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Het is vanzelfspre-

kend dat IJsselstein, naast de bereikbaarheid van een fysiek loket, een digi-

taal loket heeft dat 24 uur per dag open is. We willen leven in een gemeente 

waar iedereen veilig gebruik kan maken van informatie, zonder ‘digitale uit-

sluiting’. Van de gemeente mag worden verwacht dat digitale producten en 

diensten voor iedereen toegankelijk, bruikbaar en begrijpelijk zijn. Ook voor 

laaggeletterden. Zo kunnen we allemaal onze zaken regelen, waar en wan-

neer het ons uitkomt, veilig, snel en doelmatig. Het is mooi dat je je zaken 

digitaal kunt aanvragen. Het zou nog mooier zijn als je de keuze hebt dat het-

geen je besteld hebt, behalve dat je het kunt afhalen ook kan laten bezorgen.  

● De website van de gemeente moet op de schop. Het is niet mobielvriende-

lijk en biedt onvoldoende digitale producten.  

● De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat per-

soonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.  

● Digitaal verborgen rekeningen van ‘mijnoverheid’ zijn onacceptabel. De ge-

meente is ook het loket naar de overige overheden. Wij vinden dat de ge-

meente moet uitleggen hoe ‘Mijnoverheid.nl’ werkt.  

 

5.3. Belasting laag houden is ook een kerntaak  

De gemeente houdt zich als dienstverlener primair bezig met kerntaken op 

het gebied van financiën, maatschappelijke zorg, openbare ruimte, veiligheid 

en het uitvoeren van wettelijke taken. Dit ten dienste van een dynamische 

samenleving waar inwoners, ondernemers en gemeente er voor elkaar zijn. 

Een participatiesamenleving vraagt om een gemeentebestuur die weet wat er 

in de samenleving speelt en leeft. Een gemeentebestuur dat durft ‘los te  

laten’, zonder mensen te laten vallen. Kaders die de gemeenteraad stelt 

zijn erop gericht ruimte te geven aan initiatieven en ontwikkelingen. De ge-

meente faciliteert waar inwoners zich inzetten om de samenleving te kleu-

ren. Het gemeentebestuur heeft daarbij een verbindende taak. We zijn voor 

zo laag mogelijke belastingen voor  inwoners en ondernemingen. Belasting-

geld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Belasting laag 
houden is ook een kerntaak. Dat vraagt om een ondernemende gemeente.  

● IJsselstein moet leren geld te verdienen, waardoor de belasting laag blijft. 

● De OZB stijgt niet, maar groeit hooguit mee met de inflatie.  

● Hondenbelasting willen we afschaffen. Het innen ervan kost veel geld en 

de belasting wordt niet gebruikt voor je hond. Het hondenbeleid schaffen 

we natuurlijk niet af.  

 

5.4. Doorbraak op het stadhuis  

Bij een gemeente dat zich bezighoudt met alleen kerntaken past niet dat de 

gemeente zich ook bezighoudt met het in beheer houden van gebouwen en 

zaken die voor deze dienstverlening niet relevant zijn. Enkele panden heeft 

de gemeente de laatste jaren dan ook afgestoten. We houden grip op onze 

monumenten door de zorg ervoor onder te brengen bij stichtingen die daar 

gespecialiseerd in zijn. Daarnaast heeft de gemeente scholen, sporthallen, 

gymzalen en het stadhuis/theater aan de Overtoom. Ons stadhuis is de 

laatste jaren omgevormd tot een multifunctionele accommodatie en voor 

een belangrijk deel verhuurd aan maatschappelijke organisaties als de Poli-

tie en Provides. Tegelijkertijd huurt de gemeente zelf ook ruimten bij der-

den, of subsidieert organisaties die van derden huurt. De bibliotheek is daar 

een goed voorbeeld van.  

● Voor organisaties die subsidie ontvangen om een locatie te huren, willen 

we dat de gemeente eerst kijkt of het redelijk is dat deze ruimte ook is te 

huren in een gebouw dat eigendom is van de gemeente. Zo vloeien die gel-

den weer terug in de stadskas.  

● Wij zien graag dat de gemeente in kaart brengt of via de theater-entree 

ook toegang kan worden geboden aan andere sociaal maatschappelijke 

organisaties die zijn onder te brengen in één van de vleugels van het stad- 
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 huis. Uitgangspunt is dat de doorbraak, net als de verbouwing voor de ande-

re huurders, zichzelf terugverdient.  

● De gemeente reserveert geld voor het moment dat de glaspanelen van het 

stadhuis aan vervanging toe zijn. We willen dat de gemeente in kaart brengt 

wanneer en in welke mate de architect toelaat dat de gevel op een andere 

manier geïsoleerd wordt. Bijvoorbeeld door glasplaten met beter en mooier 

isolatiemateriaal te vullen of begroeiing tegen de gevel mogelijk te maken.  

 

5.5. Ontmoeten is ook… minder moeten  

Mensen die hun woning opknappen moeten gewoon hun steiger veilig op 

straat kunnen zetten, zonder daar een rekening voor te ontvangen. De hand-

having daarop vergt meer werk dan het nut van de regel. Overbodige regels 

ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige le-

ven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door bij iedere nieuwe 

regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen. 

Sommige regels zijn omvat in zware bestemmingsplannen. De samenleving 

verandert echter sneller dan bestemmingsplannen dat kunnen. Dat vraagt 

flexibiliteit en dialoog met de omgeving.  

● Overbodige regels en procedures afschaffen, zeker als ze meer tijd kosten 

om ze te handhaven dan wat inning van de sanctie oplevert.  

● In onze integrale woonvisie worden lokale regels, die het realiseren van 

levensloopbestendige, ‘meer-generatie’-woonvormen en nieuwe woon-zorg-

combinaties belemmeren, geschrapt.  

● Wij willen dat IJsselstein flexibel omgaat met bestemmingsplannen. Onder-

nemen is de motor van onze economie.  

 

5.6. Huishoudboekje op orde  

Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de ge-

meente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. 

Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: Inkomstenmeevallers 

mogen dus niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.  

Om financieel op orde te blijven is een strakke sturing nodig op alle uitga-

ven en wordt efficiency gevraagd van de gemeentelijke organisatie. Geld 

wordt uitgegeven waarvoor het bedoeld is. Dit vereist een sterk bestuur met 

adequate rapportages met actuele cijfers. Ook bij verbonden partijen moet 

snel kunnen worden ingegrepen als dat nodig is. Omdat we niet willen dat 

de gemeente meer geld van inwoners vraagt dan strikt noodzakelijk is, is er 

gewoonweg geen financiële ruimte voor ‘fouten’.  

● De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers 

krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het be-

reikte effect ervan is.  

● Wat noodzakelijk is uitvoeren, maar wel efficiënt en volgens plan. Dat be-

tekent dat voor afschrijvingen ook weer geld gereserveerd wordt. Bij wen-

sen en initiatieven hoort altijd een duidelijke paragraaf hoe we effecten en 

resultaten gaan meten en rapporteren. Dus: hoe is het nu, wat gaat het 

worden en hoe meten we tussentijds?  

● Onderzoek waar nodig, maar niet meer dan dat. is de motor van onze 

economie.  

 

5.7. Duidelijke taal  

Wij vinden dat de gemeente inwoners en maatschappelijke organisaties 

tijdig bij beleid moet betrekken. Wij zien er op toe dat de gemeente duidelijk 

en op tijd communiceert, welke afspraken met betrokkenen zijn gemaakt 

om tot die beleidsafweging te komen. Wij leven in een informatiesamenle-

ving, met alle kansen en bedreigingen van dien. Wij vinden dat de gemeen-

te moet investeren in een veilige en betrouwbare informatievoorziening. 

Daar liggen kansen voor striktere handhaving, betere dienstverlening en 

transparante informatievoorziening. Bij doelmatig gebruik van ‘social media’ 

liggen er nog meer kansen voor het gemeentebestuur om voeling te hou-

den met wat er leeft in de IJsselsteinse samenleving, zodat de gemeente 

tijdig kan anticiperen en maatregelen nemen.  
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● De gemeente communiceert in helder en begrijpelijke taal.  

● Mensen steken vaak veel tijd in zienswijzen. Wij willen dat de gemeente 

daar met meer respect mee om gaat. Na een inspraaktraject moet de ge-

meente altijd duidelijk laten zien waar de zienswijzen invloed hebben gehad 

op plannen en wat niet is overgenomen. Daarvoor moeten inhoudelijke argu-
menten worden gegeven en de gemeente mag zich niet verschuilen achter 
procedures en standaardzinnen.  

● We verwachten van de gemeente dat ze klantgericht werkt. Veel is gele-
gen aan openheid en goede communicatie.  

 

5.8. Raad en daad  

Transparantie vinden we heel belangrijk. Onze leden van de raad zijn bereik-

baar, trekken de wijken in, bezoeken organisaties en maken je punten be-

spreekbaar in de raadzaal. Dat verwachten we ook van ons dagelijks bestuur. 

Het bestuur doet wat het zegt en zegt wat het doet. Inwoners, ondernemers 

en onze belangenorganisaties hebben recht op een ‘informatiepositie’ die ge-

lijkwaardig is aan die van de overheid.  

● Wij willen dat de openbare toegankelijkheid en doorzoekbaarheid van de 

raadsinformatie aan onze inwoners wordt verbeterd.  

● We willen dat de gemeente niet alleen gebruik maakt van ervaring en ken-

nis uit de samenleving, maar de opgehaalde kennis ook breed deelt. Met na-

me gegevens waarmee IJsselstein wordt vergeleken met andere gemeenten 

en landelijke trends. We willen dat daarmee de beleidsvorming proactief 

wordt gevoed. Van risicoanalyse tot verantwoording.  

● Van een transparante gemeente mogen we verwachten dat formele infor-

matievragen over het openbaar bestuur (Wob verzoeken) worden gepubli-

ceerd op internet. 

 

 

 

Vastgesteld ALV IJsselstein 17 oktober 2017 
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Onze kandidaten  
 

1 Anastasia van der Lugt 

2  Saskia van  Dijk 

3   Tom Zoethout 

4 Bas van der Horst 

5 Kees Duijvelaar 

6 Bas van Rooijen 

 

7. Feddo Hartelust 

8. Sander Prak 

9. Mischa van Doorn 

10. Rob de Vries 

11. Marcel Sijbrandij 

12. Huib Veldhuijsen 
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