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INLEIDING 
 
De aantrekkingskracht van Nieuwegein wordt steeds groter. Nieuwegein heeft de 
afgelopen jaren het grijze imago van zich af weten te schudden. Hierdoor lopen 
steeds meer mensen zichtbaar trots door de stad. Dat willen wij de komende vier jaar 
versterken door hard te werken voor onze inwoners en ondernemers. We willen 
ervoor zorgen dat de gemeente er voor u is wanneer dat nodig is. Dit doen we door 
er in de basis voor te zorgen dat de houding wordt: ‘zaken mogelijk maken’ in plaats 
van allerlei onnodige barrières op te werpen. Kortom; een stad waar we kansen 
creëren voor iedereen die iets wil en waar we alles doen om de aantrekkelijkheid van 
onze stad in de regio verder uit te bouwen. 

Maar de afgelopen vier jaar hebben we ook niet stil gezeten. We zaten in een zware 
economische recessie en ons doel was om met gezamenlijke verantwoordelijkheid 
sterker uit de crisis te komen. Nu, vier jaar later, kunnen we zeggen dat het gelukt is. 
We staan er financieel veel beter voor, de werkgelegenheid in onze stad is 
bovengemiddeld toegenomen, het woningtekort en de kantoren-leegstand is veel 
minder door de koppositie die wij hebben in kantoortransformaties en we zijn 
begonnen met het verbeteren van verschillende woonwijken. En niet te vergeten de 
zorg.  Sinds 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen voor de 
uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. We hebben als 
Nieuwegein kwalitatief goede zorg en ondersteuning ingekocht voor onze inwoners. 
Dit is op een succesvolle en financieel gezonde wijze ingevuld, waarbij het ons is 
gelukt om niemand tussen wal en schip te laten vallen. We hebben waar nodig goed 
maatwerk kunnen leveren.  

Ook voor de komende vier jaar is het van belang dat we scherp blijven en de 
besluiten nemen die zorgen voor de juiste balans tussen het zijn van een 
aantrekkelijke en innovatieve werkstad en de financiële middelen die we daarvoor 
beschikbaar stellen. In dit verkiezingsprogramma benoemen wij dan ook belangrijke 
elementen hiervoor, zodat Nieuwegein aantrekkelijk wordt voor iedereen. 

Wij willen dat de gemeentelijke dienstverlening niet alleen offline maar ook online 
beschikbaar is, zodat je zelf kunt bepalen wanneer je zaken met de gemeente wilt 
doen. Dit moet van het hoogste niveau zijn en zo veilig mogelijk.  

De Rijksoverheid gaat aanpassingen doen in het belastingsysteem. Dit kan 
betekenen dat het voor starters nog lastiger wordt om een huis te kopen. Wij willen 
hiervoor de starterslening na 2018 continueren. Ook het midden- en kleinbedrijf heeft 
het lastig ondanks de economische groei. Daarom willen we een innovatielening 
aanbieden aan deze groep om innovatieve ideeën vorm te geven. Ook willen we 
meer ruimte voor experimenteergebieden/broedplaatsen voor jong talent. 
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Nieuwegein moet een gezond leefklimaat bieden en daar hoort duurzaamheid bij. Wij 
willen daarom bouwers en ontwikkelaars stimuleren en waar mogelijk verplichten om 
alle nieuwe woningen volledig energieneutraal te maken. Dit betekent dat een huis 
gemiddeld net zoveel energie opwekt als het verbruikt. Wij hebben de voorkeur voor 
oplossingen die aardgas overbodig maken. Omdat de gemeente een voorbeeldrol 
heeft, moet Nieuwegein streven naar een volledig energie neutrale gemeentelijke 
organisatie voor al het vastgoed dat in bezit is van de gemeente.    

Voor een aantal zaken is de komende jaren écht verandering nodig. Nieuwegein 
moet beter gaan presteren om criminaliteit terug te dringen. Daar gaan we hard op 
inzetten, zodat ondanks de gunstige ligging van onze stad, met een snelle vluchtweg 
via de snelwegen, Nieuwegein minder aantrekkelijk wordt voor criminelen.  
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1. Ik wil leven in een omgeving waar het prima leven is  

1.1 ……waar je goed en betaalbaar kunt wonen 
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig 
en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen 
dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er 
altijd mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen naar een ander 
huis.  

Ø We willen dat er voldoende betaalbare koopwoningen zijn voor starters. Hiervoor 
willen we de starterslening na 2018 continueren. Dit levert een bijdrage aan de 
stimulering van het eigen woningbezit en aan de doorstroming op de 
woningmarkt.    
 

Ø Ook dienen er meer koopwoningen te komen in het hogere segment, om op die 
manier een betere balans in het aanbod van woningen te krijgen en doorstroming 
te bevorderen. Dit doen we door gemeentelijke gronden juist voor die groep 
beschikbaar te stellen. 
 

Ø Steeds meer mensen willen een eigen invulling geven aan hun woonwensen. 
Veelal door het bouwen van een eigen woning. Wij blijven zoeken naar ruimte 
waar kavels gecreëerd kunnen worden voor mensen waar ze een eigen huis 
kunnen bouwen.  
 

Ø We willen zo snel als mogelijk de hoogspanningskabels die door Galecop en 
Blokhoeve lopen verkabelen. We weten dat we daarvoor ook gedeeltelijk 
afhankelijk zijn van de rijksoverheid voor de financiering. We blijven actief 
manieren zoeken om dit te realiseren en zoeken daarbij samenwerking met de 
Rijksoverheid en TenneT.  
 

Ø We blijven inzetten op het transformeren van kantoorlocaties en binnenstedelijke 
industriegebieden naar andere bestemmingen zoals bijvoorbeeld woningen en/of 
zorglocaties. Bij transformatie naar gemengde woonwerkgebieden dient ook 
aandacht te zijn voor de bedrijvigheid en het ondernemerschap in het te 
transformeren gebied. Hierdoor knappen we wijken op en wordt Nieuwegein nog 
mooier en leefbaarder. We starten met locaties zoals Herenstraat/Kruyderlaan. 
De Wiers Plettenburg-Noord-Oost (Archimedesbaan) zou ook prima in 
aanmerking kunnen komen voor transformatie.  

 
Ø Rond het Fort, in Rijnhuizen, langs het Merwedekanaal en in Heemstede zijn de 

eerste stappen genomen voor herontwikkeling met behoud van de natuurlijke en 
monumentale omgeving. Fort Jutphaas wordt in fases opgeknapt. 
Maatschappelijk en economisch gebruik gaan hand in hand met historische 
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waarde. Het Forteiland krijgt daarnaast een parkachtige functie in mooi 
Rijnhuizen. We zorgen dat al deze ontwikkeling ook daadwerkelijk plaats gaat 
vinden. 

 
Ø De kavels op het bedrijventerrein Het Klooster worden verder uitgegeven waarbij, 

ook ruimte is voor kleinere kavels. Dit betekent onder andere dat we de 
ontwikkeling en uitgifte van deelgebied 4 (noord) voortvarend ter hand nemen. 
Daarbij heeft de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Het Klooster met de 
komst van steeds meer bedrijven en verbreding van de A27 prioriteit.	
 

Ø Nieuwegein heeft nu al voldoende sociale woningbouw. Vijfentwintig procent 
(25%) is ruim voldoende. Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit 
sociale huurwoningen, hiervoor geldt ook maximaal 25%. Gesubsidieerde 
huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De 
gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en stimuleert actief 
beleid om doorstroming te bevorderen. De gemeente zal met de 
woningcoöperaties een plan maken hoe het eventuele overschot aan sociale 
huurwoningen verkocht kan worden.  	
 

Ø Woningbouwcorporaties moeten terug naar hun kerntaken. Te weten: Het 
bouwen, beheren en verhuren van woningen die bestemd zijn voor gezinnen met 
een laag inkomen. Daarom willen we het verkopen van woningen van 
woningcorporaties stimuleren met als doel met dat geld de bestaande 
woningvoorraad te verduurzamen. Dit altijd in overleg met de netbeheerder om zo 
efficient mogelijk om te gaan met publiek geld.   
 

Ø De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel 
dat de woningbouw aan de marktbehoefte voldoet. Dat betekent ook een gelijk 
niveau qua percentage sociale woningvoorraad. Met andere woorden, 
Nieuwegein hoeft niet meer sociale woningen te hebben dan de omliggende 
gemeenten. In de regionale woonvisie worden hierover ook afspraken met 
woningbouwcorporaties vastgelegd.   
 

Ø Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit en daarom willen we dat de 
lokale woonlasten voor eigen woningbezit zo laag als mogelijk blijven in 
Nieuwegein.  
 

Ø Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke 
mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij 
vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar 
horen te zijn. Hierbij moet er zoveel mogelijk vrijheid zijn en minimale bemoeienis 
vanuit de welstandscommissie. 
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1.2 …..waar je afval makkelijk kwijt kunt, water schoon is en het riool gewoon werkt 
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een 
bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en 
straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want 
als dat goed gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag. 

Ø De gemeente gaat vervuiling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis 
rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en 
vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op 
de veroorzaker.   
 

Ø Het gemeentelijk vastgoed dient in goede en nette staat te zijn. Daarnaast 
moeten de (loop)bruggen over de AC Verhoefweg goed onderhouden zijn.	
 

Ø De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als dit 
voordelen biedt, kan de uitvoering door bedrijven gebeuren. Als het ophalen en 
verwerken van afval goedkoper kan dan leidt dit tot lagere kosten voor de 
inwoners.  
 

Ø We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten. Daarvoor willen 
we gebruik maken van het nascheiden van afval, met uitzondering van het afval 
waar nascheiden niet mogelijk is. Nascheiding levert meer op dan bronscheiding 
en is goedkoper.  
 

Ø Om de overlast van ongedierte te voorkomen, zijn we voorstander van 
ondergrondse afvaldepots. 
 

Ø De gemeente stimuleert de circulaire economie door ruimte te bieden voor 
innovatie zoals bijvoorbeeld demontabel bouwen, hergebruik van afval en 
circulaire energietoepassing. 
 

Ø De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het 
beheer van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan 
gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten.  
 

Ø De gemeente gaat voortvarend de samenwerking opzoeken met waterschappen 
om oplossingen te zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen 
verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud horen daarbij. 	
 

Ø Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente 
regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van 
minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het 
terugwinnen van grondstoffen uit water.  
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1.3 …..waar je kunt genieten van onze natuur, parken en tuinen  
We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze parken en groene 
gebieden, van de vogels in de tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat 
we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen 
we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan.  

 
Ø De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen 

tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Rijnhuizen is 
daar een mooi voorbeeld van. Ook oostelijk Laagraven is een gebied met potentie 
voor (dag)recreatie, wandel- en fietsroutes, camping en evenementmogelijkheden 
(Down Under) en waterlinieontwikkeling. Daarnaast zien wij op termijn 
mogelijkheden voor landschappelijk passende woningbouw in het hogere 
segment.	
 

Ø Wij geloven niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met 
subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. 
Natuurlijk stelt de overheid wel randvoorwaarden.	
 

Ø Milieuvervuiling pakken we aan door daarop te handhaven. Maar de grote 
stappen waar de natuur echt iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. 
We maken onze inwoners attent op de eigen bijdrage die zij kunnen leveren aan 
een beter milieu. 
 

Ø Natuur is van ons allemaal en moet daarom zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor 
onze inwoners. Bijvoorbeeld het IJsselbos en Park Oudegein nabij het Milieu 
Educatief Centrum. De toegankelijkheid wordt niet verminderd doordat goed 
onderhoud wordt uitgevoerd.	
 

Ø We willen de geluidshinder verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren door bij 
vernieuwing van wegen stil asfalt te gebruiken. Ook stellen we de verkeerslichten 
zo in dat er goede doorstroming is en geen onnodig stoppen voor verkeerslichten 
Een groene golf op de AC Verhoefweg, Zuidstedeweg en ’s-Gravenhoutseweg is 
hiervoor nodig.	
 

Ø Samen met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaan we onderzoeken 
hoe we de Lekdijk kunnen opknappen en kunnen laten voldoen aan de 
veiligheidsnormen. We zorgen dat de aanpassingen zo goed mogelijk in het 
landschap passen en geven, daar waar mogelijk, ruimte voor recreatie en 
archeologische- of natuurprojecten die bedrijven of derden willen ontwikkelen.	
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1.4 …..waar vervoer van A naar B vlot gaat 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan om 
boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Iedereen wil zonder 
al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is een 
van de kerntaken van de gemeente. 
 

Ø Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet 
optimaal is. Verschillende vormen van vervoer kunnen beter op elkaar 
aangesloten worden. Wij vinden dat tijdens de spits de autowegen voorrang 
hebben op de vaarwegen. We willen dat de bruggen op dat moment niet open 
staan. Na oplevering van de derde sluiskolk willen we dat de openingstijden 
van bruggen aangepast worden aan de dagelijks verkeersdrukte.  
 

Ø Autoverkeer en fietsers zijn gelijkwaardig aan elkaar. We houden rekening met 
beide. Verkeersregelinstallaties worden uitgerust met wachttijdvoorspellers 
voor fietsers. 

 
Ø Fietsers willen veilig en gemakkelijk door de gemeente kunnen rijden. Er 

komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets en 
speedpedelecs. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de 
toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers 
centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende 
stallingsruimtes. Bij de herinrichting willen we de OV-fietsen bij het OV-
knooppunt van City in stand houden en zichtbaarder maken. 

 
Ø Het OV in Nieuwegein is frequent, betrouwbaar en comfortabel en brengt je 

dichtbij waar je moet zijn voor werk of school. Het is belangrijk dat er goed 
openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is echter geen vervanger voor de 
auto maar een aanvulling. We zijn ervoor om goed bezette bussen te laten 
rijden en de inzet van onderbezette of lege bussen te voorkomen.  

 
Ø We zijn terughoudend met het subsidiëren van het OV en voorstander van het 

laag houden van de belasting. We staan open voor vraaggestuurde, 
innovatieve en kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt 
en initiatieven zoals snelbussen. 

 
Ø We willen dat de sneltram ook echt snel wordt en een goede aansluiting heeft 

met de Uithof. Er moet gekeken worden of onnodige/onrendabele tramhaltes 
gesloten kunnen worden of dat daar niet altijd gestopt hoeft te worden. 

 
Ø We willen dat, als er onderhoud gepleegd wordt aan tramlijnen, zoals straks bij 

de verlaging van perrons in verband met de aansluiting op de Uithoflijn, deze 
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zo kort mogelijk zijn. Er zou dan gekozen kunnen worden voor tijdelijke 
verlegging van de rails/halte City in plaats van alleen vervangend vervoer. 

 
Ø Wij vinden het belangrijk dat de gemeente neemt bij de inrichting van straten 

en wijken de verkeersveiligheid goed meeneemt in de ontwikkeling van de 
plannen, vooral in de buurt van scholen en sportclubs.  

 
Ø Met medewerking van relevante partners en inspraak van ouders willen wij 

gezamenlijk een veilige omgeving voor kinderen creëren (schoolzones, veilige 
oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven 
waarbij buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de 
verkeersveiligheid in de buurt beter kan.  

 
Ø Het aanleggen en onderhouden van wegen is belangrijk maar kan leiden tot 

overlast. Een wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een 
alternatieve route aangeboden wordt. Wij willen dat de gemeente actief 
bekend maakt wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat 
inwoners en bedrijven hier rekening mee kunnen houden en er minder 
“zoekverkeer” is. De gemeente investeert in mogelijkheden om real-time-
informatie over openbare werken te delen, zodat we weten welke routes het 
snelst zijn of waar er nog parkeerplekken over zijn. Er is afstemming over 
wegwerkzaamheden met de buurgemeenten. 

 
Ø Betere informatie over gemeentelijke wegwerkzaamheden en dynamische 

reisinformatie zorgen ervoor dat verkeer zo snel mogelijk de stad in en uit 
gaat. Wij willen dat deze informatie goed zichtbaar is en up-to-date.  

 
Ø Wij vinden dat milieuzones overbodig zijn in een tijd waar auto’s steeds 

schoner worden en alternatieve oplossingen steeds slimmer zijn.  
 

Ø Het aanzien van onze stad wordt medebepaald door het onderhoud van het 
openbaar groen. Daarom willen we dat het maaibeleid gericht is op het 
behalen van de gewenste, nette en goedonderhouden, beeldkwaliteit. Dit 
bevordert ook de verkeersveiligheid. Voor de rijks- en provinciale wegen 
maken we afspraken met rijk en provincie. 

 
Ø Woon- en werkverkeer in Nieuwegein moet passen bij de behoefte die 

inwoners hebben. Dat betekent volgens ons dat er, met name in de spits, 
voldoende doorstroom is op de aansluitpunten van de wijken op hoofdwegen. 
En dat in- en uitgaand verkeer in Nieuwegein vlot kan doorrijden. 

 
Ø De toegangswegen zijn erg belangrijk om al het verkeer te verdelen naar de 

stad. Niet alles is nog op orde. We gaan het kruispunt Waterliniedok daartoe 
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aanpassen. De toegangsweg N408 van de A12 naar City gaan we in overleg 
met de provincie aanpassen.  

 
Ø Steeds meer mensen hebben een busje of extra auto voor zakelijke 

activiteiten vanuit huis. Wij vinden dat dit niet mag leiden tot parkeeroverlast 
en gevaarlijke situaties in woonwijken. Mensen moeten de mogelijkheid 
hebben om vanuit huis te ondernemen waar dit kan, maar er moet een 
duidelijke grens komen waar dit leidt tot overlast voor de buren. 

 
Ø Het centrum ‘City’ maar ook de andere winkelcentra moeten goed bereikbaar 

zijn. Zowel met de auto, als op de fiets en te voet. Dit betekent goede 
aanrijroutes, voldoende parkeergelegenheid tegen fatsoenlijke kosten 
(kostendekkend, niet winstgevend), een veilige plek voor de fiets, en goede 
oversteekmogelijkheden door middel van zebrapaden. We passen de 
infrastructuur daar zoveel als mogelijk op aan.  

 
Ø Daarnaast moet er goed gekeken worden naar de bevoorrading van de 

winkels. Welke routes zijn voor vrachtwagens geschikt, waar stellen die zich 
op voor het uitladen zodat ze geen hinder zijn voor bezoekers maar zelf ook 
geen hinder ondervinden van bezoekers (bijvoorbeeld door auto’s die 
routes/opstelplaatsen blokkeren). Samen met de ondernemers optimaliseren 
we deze logistieke bewegingen door onder andere te kijken naar tijden, routes 
en alternatieve bevoorradingsmiddelen. 

 
Ø Naast een goede infrastructuur voor auto en openbaar vervoer, moet 

Nieuwegein ook aantrekkelijk en veilig zijn op de fiets en te voet. We geven 
een veilige infrastructuur prioriteit. Wij willen dat de gemeente knelpunten 
analyseert en deze te verbetert. Bijvoorbeeld bij de Noordstedeweg. 

 
Ø Kinderen/jongeren van Nieuwegein moeten vanuit elke wijk veilig naar school 

kunnen lopen of fietsen. Wij willen dat fiets- en looproutes nog verder 
verbeterd worden, ook vanaf nieuwere wijken.  

 
Ø Wij willen dat de Nieuwegeinse jeugd die uitgaat buiten Nieuwegein veilig kan 

fietsen. Zij hebben recht op veilige (fiets)routes. Er wordt samen met de 
omliggende gemeenten gekeken naar deze routes en daar waar nodig worden 
deze verbeterd met meer cameratoezicht, verlichting en toezicht. Op de 
‘drukke’ uitgaansroutes wordt gekeken of er ’s nachts goede (openbaar 
vervoer) verbindingen zijn.  
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1.5 …..waar je bij A en B gewoon kunt parkeren 
Wij willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Door slimme investeringen kunnen 
veel parkeergarages van kantoren en bedrijven vooral in het centrum op 
koopavonden, zaterdagen en koopzondagen benut worden. De gemeente stimuleert 
dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages.  

Ø Wij willen de auto niet eenzijdig als melkkoe gebruiken, bijvoorbeeld bij 
parkeertarieven. Daarom vinden wij het belangrijk dat, als de gemeente 
parkeergeld vraagt, mogen de opbrengsten daarvan alleen volledig in extra of 
betere parkeervoorzieningen gestoken worden. 
  

Ø Wij zijn geen fan van betaald parkeren. Als er dan toch voor gekozen wordt 
om mensen betaald te laten parkeren, dan moet het anno 2018 toch mogelijk 
zijn om dat met een mobiele telefoon en pinpas te doen. Ook voor 
bezoekersregelingen willen wij dat mobiel betalen mogelijk wordt gemaakt.  

 
Ø We onderzoeken of er samen met ondernemers naar gekeken kan worden om 

parkeren op zon- en feestdagen gratis te maken. 
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2.  Waar ruimte is voor eigen initiatief  

2.1 …..waar mensen volop de ruimte krijgen  
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het 
gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, 
buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen 
deze initiatieven toe, mits het de vrijheden en kwaliteit van leven van anderen niet 
aantast. Het sluit aan bij ons streven naar zelfstandigheid, naar een krachtige 
gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën. Dit vraagt om 
een gemeente die ruimte biedt aan eigen ideeën en initiatieven van inwoners.  

Ø Wij willen dat de gemeente één van de spelers is die initiatieven van inwoners 
verder kan helpen, zonder de boel te vertragen of aanvragen nodeloos 
ingewikkeld te maken. Dat noemen we de 'doe-het-samen samenleving', met 
een lokale overheid als partner die faciliteert en mogelijk maakt. 
 

Ø Dat betekent dat we goed kijken naar welke taken de gemeente wel en niet 
uitvoert. Taken die de gemeente uitvoert geven ruimte aan initiatieven en 
ontwikkelingen van inwoners en ondernemers.  Dit vraagt om een 
gemeentebestuur dat weet wat er in de samenleving speelt en leeft. Een 
gemeentebestuur dat durft los te laten, zonder mensen te laten vallen. 
 

Ø We willen dat de stad er is en blijft voor iedereen. Dat betekent dat de 
gemeente zich op de die mensen richt die het nodig hebben en hen helpt om 
mee te doen. Op deze manier wordt het mogelijk om activiteiten voor iedereen 
in onze stad in stand te houden, te ontwikkelen en onze stad leefbaar te 
houden voor iedereen.  
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2.2 …..waar bedrijven/ondernemers volop ruimte krijgen  
We willen allemaal graag een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. 
Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe 
ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van 
de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met 
de gemeente. In Nieuwegein is het nieuwe bedrijventerrein het Klooster een 
belangrijke groeiende banenmotor, maar ook de gezondheidssector in Nieuwegein is 
toonaangevend in Nederland.  

Ø Het is daarom belangrijk vraag en aanbod van arbeid nog beter op elkaar aan 
te laten sluiten. Daarom willen wij een platform opzetten waar ondernemers en 
onderwijs elkaar ontmoeten, kennis kunnen uitwisselen en kansen creëren 
voor een optimale arbeidsmarkt.  
 

Ø Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of 
dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige 
winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in 
te richten zodat ondernemers zelf kunnen kiezen of zij bijvoorbeeld op 
zondagen vervroegd open willen zijn. De gemeente zal daartoe de maximale 
mogelijkheden ten volste benutten. 

 
Ø We willen de geldigheidsduur van vergunningen verlengen waar dat kan, 

afschaffen waar mogelijk en voegen we het samen of vervangen het door een 
meldingsplicht of algemene regels. 

 
Ø Wij willen ernaar streven dat aanvragers van kleine, simpele vergunningen 

binnen één dag te horen krijgen of ze de vergunning krijgen of niet. 
 

Ø Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente de 
ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en 
minder regels. We schaffen bijvoorbeeld de vergunningen voor een klein 
terras tot 6m2 af. 

 
Ø Ondernemers krijgen, onder voorwaarden, meer ruimte om activiteiten die niet 

direct bij hun primair proces horen toe te voegen. Voorbeelden van deze 
mengvormen, ook wel blurring genoemd, zijn een drankje bij de kapper of 
kledingzaak, een snack bij de slijter of een dichte fles wijn verkopen bij een 
restaurant. 
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2.3 …..waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen  
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en goed om te 
gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. 
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van 
de economische winst.  

Ø Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. 
Wij willen dat de gemeente actief meewerkt aan voldoende oplaadpunten. Bij 
nieuwbouwwoningen met parkeren op eigen grond wordt zo mogelijk een 
laadpaal standaard met de bouw meegenomen. Ook realiseren we laadpalen 
aan de waterwegen voor elektrische boten. 
 

Ø Wij willen dat de gemeente duurzame energie stimuleert door minder regels 
en eenvoudige procedures op te stellen en niet door subsidies te verstrekken. 
Wel kan de gemeente helpen de vragen te bundelen om inkoopvoordelen te 
behalen. 
 

Ø De Nederlandse overheid heeft als doel dat de bebouwde omgeving CO2 
neutraal verwarmd wordt in 2050. Volgens wetgeving moeten in 2020 alle 
nieuwe huizen bijna energieneutraal zijn. Om daarop voor te sorteren willen 
we dat alle nieuw te bouwen wijken vanaf 2018 aardgasvrij worden 
aangelegd.  

 
Ø Wij ondersteunen innovatieve projecten als ‘Power to X’ van KWR om te 

komen tot slimme vormen van duurzame opwekking en opslag van energie en 
stimuleren partijen in de stad om te participeren. Wij willen een onderzoek 
naar de mogelijkheden van toepassing van diepe geothermie als energiebron 
voor de stad. 

 
Ø Niet alle vormen van duurzame energie passen binnen of net buiten onze 

gemeentegrenzen. Daarom zijn we er ook duidelijk over wat we niet willen. We 
willen niet nog meer windturbines in de gemeente Nieuwegein.   

 
Ø Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met maatschappelijk geld is het van 

belang dat, voordat duurzaamheidskeuzes definitief zijn, alle energie 
gerelateerde maatregelen in samenwerking met de netbeheerders uitgewerkt 
worden. Zij hebben de expertise om ook tijdens de overgang naar duurzame 
energie de energievoorziening voor iedereen bereikbaar, betrouwbaar en 
betaalbaar te houden 
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3. Ik wil leven in een omgeving waar iedereen meedoet.  

3.1 …..waar je met plezier naar je werk gaat 
Als inwoners van Nieuwegein wonen wij in een van de sterkste economische regio’s 
van Europa. Daar profiteren wij van. Hierdoor zijn er voldoende banen beschikbaar 
en is er een gevarieerd aanbod aan vacatures. Wij vinden het dan ook belangrijk dat 
iedereen in Nieuwegein bijdraagt aan de samenleving.  

Ø Betaald werk is een voorwaarde om zelfstandig en onafhankelijk te zijn. Werk 
geeft mensen het gevoel een nuttige bijdrage aan hun omgeving te leveren. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat alle inwoners van Nieuwegein 
participeren en bij voorkeur door middel van betaald werk.  
 

Ø Voor mensen die (tijdelijk) geen betaalde baan hebben, is er een vangnet in 
de vorm van een uitkering in het kader van de participatiewet (voormalige 
bijstand). Deze is altijd tijdelijk. Wij vinden het normaal dat mensen die hier 
gebruik van maken een bijdrage leveren aan de samenleving in de vorm van 
een tegenprestatie met als doel een nuttige bijdrage te leveren aan de 
samenleving. Deze wordt in overleg met de werkcoach vormgegeven en 
draagt bij aan de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 
 

Ø Onze stad wordt er beter van als meer mensen aan het werk zijn. Het is 
daarom niet uit te leggen dat je in Nieuwegein in de bijstand meer kan 
overhouden dan bijvoorbeeld een agent, timmerman of verpleegkundige. Wij 
willen dat het aantrekkelijker is om de stap naar een betaalde baan te maken 
dan in een uitkering vast te blijven zitten. Armoederegelingen die dit 
belemmeren (de zogenaamde armoedeval) schaffen we af.  

 
Ø Er wordt veel werkgelegenheid toegevoegd aan Nieuwegein. Het is belangrijk 

dat zoveel mogelijk Nieuwegeiners meedoen. Wij wille dat de gemeente 
samenwerkt met het beroepsonderwijs, WIL, uitzendbureau's en werkgevers 
om vraag en aanbod van werk beter bij elkaar te krijgen. Het invliegen van 
arbeidsmigranten is ons inziens geen langjarig houdbare oplossing.  
 

Ø Inwoners van onze stad, waarvoor een ‘normale’ arbeidsplaats niet is 
weggelegd en die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen een 
plaats op een beschutte werkplek. Bij voorkeur bij een regulier bedrijf.  
 

Ø Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden 
teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.  

	  



 

Mooi Nieuwegein – Pagina 17 van 34 

 
	

3.2 …..waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan 
Wij vinden het belangrijk dat er in Nieuwegein voldoende en gevarieerd 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs is. Wij willen dat dit onderwijs van goede 
kwaliteit is en zorgt voor een goede start voor kinderen in onze samenleving én voor 
een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Wij willen dat kinderen veilig van en 
naar school kunnen en ook buiten schooltijd genoeg keuzes hebben om hun vrije tijd 
op een sociale, sportieve of educatieve manier in te vullen. 

Ø Kinderen willen naar de school gaan die hun voorkeur heeft en/of die van de 
ouders. We willen dat er voldoende capaciteit is om hier invulling aan te 
geven. 

 
Ø We willen dat kinderen met een beperking (rugzakje) naar de school kunnen 

van hun voorkeur. Ook als dat betekent dat deze school niet direct in de buurt 
is. Wij vinden het belangrijk dat de onderwijsvorm goed passend is bij het kind, 
om hem of haar zo de best mogelijke uitgangspositie te geven binnen onze 
maatschappij. 
 

Ø Wij willen dat er binnen het onderwijs in Nieuwegein aandacht is voor kinderen 
die hoogbegaafd zijn. Zij verdienen extra aandacht om leren leuk te blijven 
vinden en niet voortijdig uit te vallen. Daarom vinden wij het belangrijk dat 
vroegtijdige signalering mogelijk is op scholen. 

 
Ø Als ouders, om welke reden dan ook, kiezen voor een school die niet in de 

buurt ligt, dan regelen en betalen zij zelf het vervoer van en naar school. Dit 
geldt niet voor kinderen die speciaal onderwijs volgen. 

 
Ø De schoolgebouwen in Nieuwegein zijn deels verouderd. Wij vinden dat er 

geïnvesteerd moet worden in multifunctionele gebouwen, waar leren, 
bewegen en ontmoeten samenkomen en zorgen voor een optimale benutting 
van het gebouw door alle bewoners van de buurt. 

 
Ø Rondom scholen horen veilige oversteekplaatsen te zijn, waardoor kinderen 

veilig van en naar school kunnen lopen of fietsen. 
 

Ø Wij vinden het belangrijk dat er buiten schooltijd in Nieuwegein voldoende te 
doen is voor kinderen. Wij willen dat er veilige en goed onderhouden 
speelgelegenheden zijn in de buurt en in de parken. Wij vinden dat de 
gemeente meer aandacht moet geven aan locaties waar tieners hun 
leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten zonder dat dit overlast veroorzaakt. Hierbij 
gaat het om voldoende plekken die voorzien in de behoefte van deze 
jongeren. Tegelijkertijd moet er ook voor gezorgd worden dat er geen 
escalaties optreden en dat omwonenden geen overlast ondervinden. 
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Ø Wij willen dat kinderen uit arme gezinnen zich thuis voelen in Nieuwegein en 

dat zij mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten. Wij vinden echter niet dat 
dit betekent dat de gemeente moet voorzien in allerlei luxe middelen. Ieder 
kind moet de beschikking hebben over basisvoorzieningen en dit betekent 
voor ons maatwerk. Het ene kind zal geholpen zijn met een tegemoetkoming 
voor een sportvereniging, een ander met een fiets. Kinderen geven hierbij zelf 
aan óf ze behoefte hebben aan ondersteuning en zo ja, welke. 

 
Ø Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen zodat kinderen goed 

voorbereid worden op hun latere carrière. Daarvoor geven we ruimte aan 
ROC's en het overige beroepsonderwijs om hun activiteiten uit te breiden. Ook 
zetten we de week van het ambacht voort om jongeren te interesseren voor 
maakbedrijvigheid en technische beroepen. 
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3.3 …..waar iedereen goede zorg krijgt 
Als je in Nieuwegein zorg nodig hebt, dan weet je waar je moet zijn en word je snel 
en goed geholpen. Ons doel is dat niemand tussen wal en schip valt in onze stad en 
dat zorg, waar nodig, op maat geleverd wordt. 
 

Ø Wij vinden het belangrijk dat hulp voor iedereen bereikbaar is, gemakkelijk te 
vinden en daar waar nodig op maat gesneden. Oftewel standaard als het kan 
en op maat als het moet. Waar mogelijk doen mensen eerst een beroep op 
het eigen netwerk voor ondersteuning. Pas daarna wordt een beroep gedaan 
op professionele zorg. Dit varieert van een kleine zorgvraag (enkele uren 
huishoudelijke hulp) tot zwaardere zorg (dagelijkse professionele hulp). 

 
Ø Wij vinden dat de gemeente in de komende jaren aan moet sturen op betere 

prestaties van Geynwijs. Wij willen dat de gemeente ingrijpt als de prestaties 
onder de maat zijn en de inwoners van Nieuwegein niet tevreden zijn over de 
dienstverlening van Geynwijs. Het is belangrijk om de professionaliteit van 
medewerkers te waarborgen. Daarnaast moet Geynwijs een betere 
samenwerking aangaan met andere zorg-en-welzijn-organisaties welke in 
Nieuwegein actief zijn om zo doorverwijzingen te vergemakkelijken. Voor deze 
organisaties zorgen we voor één aanspreekpunt. 

 
Ø Wij vinden het belangrijk dat het mensen niet onnodig moeilijk wordt gemaakt 

om zorg aan te vragen. Bij sommige inwoners met een complexe, specifieke 
zorgvraag zijn er meerdere zorgproducten nodig die door verschillende 
zorgaanbieders worden geleverd, met elk hun eigen administratie. Dit moet 
door de aanbieders zoveel mogelijk gebundeld worden om de inwoner te 
‘ontzorgen’ bij afspraken en administratie. 

 
Ø In veel gevallen hebben ouderen in toenemende mate complexe zorg nodig. 

Wij vinden het belangrijk dat het aantal mensen dat over de vloer komt bij de 
oudere beperkt wordt door, waar mogelijk, zorgtaken te combineren. 

 
Ø Wij willen dat de gemeente een goede communicatie tussen de verschillende 

zorg- en welzijnsinstanties in Nieuwegein aanmoedigt. Persoonlijk contact 
zorgt voor betere samenwerking en zo kunnen mensen met een zorgvraag 
gemakkelijk naar de juiste instantie worden verwezen. 

 
Ø Nieuwegein zal de komende jaren steeds meer vergrijzen. Wij vinden het 

belangrijk dat Nieuwegein voor ouderen een prettige plek is om te leven. 
Zowel voor vitale ouderen die zichzelf prima redden, als voor ouderen die in 
meer of mindere mate zorg behoeven.  
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Ø Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de 
ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Een goed voorbeeld daarvan is “De 
dichter” aan de Richterlaan.  Leegstaande kantoorpanden kunnen ook ruimte 
bieden aan ouderen met een zorgvraag wanneer de locatie passend is binnen 
de zorginfrastructuur. 

 
Ø Wij vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving 

kunnen blijven wonen. Daar moet de ondersteuning op gericht zijn. Hiervoor 
kan de ‘blijverslening’ worden ingezet. 

 
Ø Eenzaamheid onder ouderen is ook in Nieuwegein de oorzaak van veel 

zorgvragen. Sociale contacten en activiteiten kunnen bijdragen aan het 
tegengaan van eenzaamheid. Mensen die een tegenprestatie dienen te 
leveren kunnen hier mogelijk een zinvolle invulling aan geven en deze 
ouderen passende hulp bieden om zo ook de druk op zorginstanties te 
verminderen. 

 
Ø Voor inwoners met een beperking (lichamelijk en verstandelijk) is een 

passende woonruimte beschikbaar. Zij zijn er echter zelf verantwoordelijk voor 
dat de woonruimte die zij accepteren past bij hun specifieke behoefte.  

 
Ø Voor mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit, is woonruimte in de nabijheid 

van voorzieningen als huisarts, apotheek en supermarkt, belangrijk. We willen 
daarom dat er woon/zorgzones rondom deze voorzieningen gecreëerd 
worden. Bij de ontwikkeling van City-West willen we een woon/zorgzone 
creëren en stimuleren dat deze voorzieningen daar worden ingevuld. 

 
Ø Mantelzorgers zijn belangrijk binnen de visie die wij op zorg hebben: Ze staan 

dichtbij de zorgbehoevende en kunnen in veel gevallen ervoor zorgen dat 
mensen niet uit hun eigen omgeving weg hoeven en moeten verhuizen. Het 
risico is dat zij overbelast raken. Wij vinden dan ook dat er voor deze 
mantelzorgers en vrijwilligers die hen daarbij helpen goede ondersteuning 
moet zijn. 

 
Ø Jeugdzorg is voor ons een belangrijk thema. Om te voorkomen dat jongeren in 

een lastige thuissituatie of met bijvoorbeeld gedragsproblemen over het hoofd 
worden gezien, moet vroegtijdige signalering mogelijk zijn. Hiervoor zijn 
schoolmaatschappelijk werk en een goed functionerende brede toegang 
noodzakelijk. 

 
Ø Bij problemen binnen het gezin is er aandacht voor de kinderen nodig. 

Jeugdzorg moet daar waar nodig op maat worden aangeboden en gericht zijn 
op het belang van het kind. 



 

Mooi Nieuwegein – Pagina 21 van 34 

 
	

 
Ø De gemeente heeft een belangrijke rol in de jeugdzorg. Wij stimuleren een 

koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en sport om probleemgedrag 
van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren (preventief). De gemeente biedt 
daarbij perspectief aan jongeren door middel van onderwijs en/of arbeid. 
Sleutelwoord hierbij is participatie in de samenleving.  

 
Ø Ook al laten we de economische crisis achter ons, we beseffen dat het nog 

lang niet met alle inwoners van Nieuwegein financieel goed gaat. Er zijn onder 
andere ondernemers die het financieel nog steeds heel zwaar hebben. Voor 
hen is er een laagdrempelig loket nodig waar zij discreet en effectief geholpen 
kunnen worden om hun financiële situatie op orde te krijgen. Ook in dergelijke 
situaties willen wij dat er extra aandacht is voor de kinderen in het gezin. 

 
Ø Wij vinden dat de gemeente de financiën voor het uitvoeren van zorg goed op 

orde moet hebben. Het budget dient te zijn afgestemd op een reële 
portefeuille aan uitgaven. Het principe dat we hanteren is dat eerst wordt 
uitgegaan van eigen kracht, daarna naar alternatieven wordt gekeken en als 
laatste een greep wordt gedaan uit de algemene reserve. De gemeente moet 
ervoor te zorgen dat niemand tussen het wal en schip geraakt.  

 
Ø Naast de gemeente is het belangrijk dat ook zorgverzekeraars meewerken om 

zorg en welzijn in Nieuwegein te verbeteren. Indien nodig is het belangrijk dat 
de gemeente dan ook het gesprek aangaat met deze verzekeraars. 
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3.4 …..waar ruimte is voor sport 
Bewegen is gezond. Ook voor de inwoners van Nieuwegein is voldoende beweging 
belangrijk. Wij willen dat de gemeente mensen aanzet tot bewegen. Het is belangrijk 
dat Nieuwegein een divers aanbod aan sportfaciliteiten biedt en voldoende ruimte om 
zelfstandig te sporten.   

Ø Sport en beweging dragen bij aan een gezonde geest en lichaam. Waar 
mogelijk dient de gemeente haar inwoners aan te zetten tot voldoende 
beweging. 

 
Ø Maar ook voor inwoners die geen lid willen worden van een vereniging, willen 

wij dat er voldoende aanbod is om te bewegen. Dit in de vorm van faciliteiten 
in onze parken om naar eigen inzicht te bewegen. 
 

Ø De bereikbaarheid en gebruikswaarde van parken Oudegein en Hoge Land 
moeten worden vergroot voor alle groepen in Nieuwegein. Dit doen we door 
zoveel als mogelijk beperkingen, zoals sluitingstijden, weg te nemen. 

 
Ø Wij vinden dat sportverenigingen in aanmerking moeten kunnen komen voor 

subsidie maar dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor een verantwoord financieel 
beleid. 

 
Ø Veel sporthallen en -zalen in Nieuwegein zijn verouderd en passen niet meer 

bij de huidige behoefte. Vernieuwing is noodzakelijk, maar ook aanpassingen 
aan de huidige tijd zijn belangrijk. Sportgelegenheden dienen efficiënt en 
multifunctioneel gebruikt te worden door meerdere scholen en verenigingen 
tegelijkertijd. 

 

3.5 …..waar aandacht is voor kunst en cultuur 
Kunst en cultuur zijn een significant onderdeel van de Nieuwegeinse samenleving. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente initiatieven op dit gebied steunt 
waar mogelijk. 

Ø De nieuwe binnenstad biedt ruimte aan kunst- en cultuurinitiatieven. Wij zien 
hier een levendige ontmoetingsplek waar initiatieven van ondernemers en 
vanuit de kunst- en cultuurbranche elkaar kunnen versterken. En waar 
inwoners dan ook een divers aanbod vinden op kunst en cultuurgebied. 
Theater de Kom speelt hierin een centrale rol. 
 

Ø Cultuureducatie geeft aan kinderen een belangrijke impuls om hun eigen 
identiteit vorm te geven. We blijven daarom op het gebied van cultuureducatie 
investeren in de Nieuwegeinse jeugd. 
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Ø We zijn trots op de historie van onze stad, waarin de oude dorpskernen van 
Jutphaas en Vreeswijk een belangrijke rol spelen. Wij willen dan ook dat de 
gemeente de authentieke uitstraling van deze kernen zoveel mogelijk behoudt 
en aanpassingen in de openbare ruimte hierop beoordeelt. 

 
Ø Nieuwegein bestaat op 1 juli 2021 50 jaar. We willen dit niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. Dit mooie moment biedt kansen om dit samen met inwoners te 
vieren en Nieuwegein te promoten.  

 
Ø Ook de Beatrixsluis en de Nieuwe Hollandsche Waterlinie behoren tot het 

culturele erfgoed binnen onze gemeente. Inwoners moeten de mogelijkheid 
hebben om de verbouwing van dit bijzondere bouwwerk in onze gemeente te 
volgen. 
 

Ø We stimuleren culturele organisaties om meer cultuur ondernemerschap te 
tonen.  
Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun 
eigen inkomsten binnenhalen 

 
Ø Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen. 

 
Ø Recreatieve voorzieningen en toeristische attracties moeten goed bereikbaar 

zijn. Het Stadspark Oudegein moet beter onder de aandacht gebracht worden. 
Ook zouden ondernemers in en rond het park kansen moeten kunnen krijgen, 
zoals meer horecavoorzieningen, zonder de waarde van het park aan te 
tasten. 
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3.6 …..waar nieuwkomers zich aanpassen 
Nieuwegeiners zijn betrokken mensen, maar gezien de ruimte in onze gemeente zijn 
de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen beperkt. Vanuit het Rijk zijn wij 
verplicht statushouders op te vangen. In 2015 zijn 150 statushouders opgevangen, 
die uiteindelijk allemaal in Nieuwegein en ons omringende gemeenten zijn 
gehuisvest. Wij vinden de wijze waarop we dit als Nieuwegein in de Luifelstede en 
Zuilenstein hebben gedaan een succes. De communicatie tussen gemeente en 
wijkbewoners, maar ook de wijze waarop Nieuwegeiners deze mensen hebben 
opgevangen ging erg goed.  

Ø Daarom vinden wij dat, als het nodig is, er een nieuwe groep statushouders 
kan worden opgenomen. Als deze groep definitieve woonruimte heeft 
gevonden en er is nogmaals behoefte aan eenzelfde soort opvang, dan 
vinden wij dat we dat moeten doen. Mits hiervoor een kwalitatief goede locatie 
beschikbaar is, en mits het gaat om een kleine groep statushouders. 
 

Ø Wij vinden het belangrijk dat mensen snel ingeburgerd raken in de 
Nieuwegeinse samenleving. Dat kan alleen door de Nederlandse taal te leren 
en kennis te maken met de gebruiken en gewoonten in onze stad. 
Organisaties die statushouders helpen bij hun integratie moeten daarvoor 
goed gefaciliteerd worden. 

3.7 …..waar internationalisering past bij deze tijd 
Aandacht voor internationalisering is belangrijk. Onderwijs dient hier aandacht voor te 
hebben, maar is geen primaire taak van een gemeente. 

Ø Partnersteden in de huidige vorm zijn niet meer van deze tijd en kosten 
Nieuwegein meer dan dat ze opleveren. De stedenband die wij nog hebben 
met Rundu zal daarom worden afgebouwd.  
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4.  Nieuwegein, een stad waar je je veilig voelt 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Kwaliteit van 
leven wordt ook bepaald door veiligheid in de stad. Zonder veiligheid geen vrijheid. 
Wij willen dat iedereen in Nieuwegein veilig kan wonen, verblijven, werken en 
ondernemen. Zowel landelijk als lokaal is veiligheid een van de hoofdthema’s van de 
VVD. We vinden dat het veilig moet zijn, maar dat een ieder zich ook veilig moet 
voelen. Veiligheid is een kerntaak van de gemeente, wat niet inhoudt dat zij dit alleen 
moet doen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en 
ondernemers zorgt de gemeente voor een veilige leefomgeving. Uitgangspunt is een 
gecombineerde aanpak waar meerdere disciplines met elkaar optrekken om overlast 
en criminaliteit tegen te gaan en de mazen van de wet gezamenlijk te dichten. De 
gemeente heeft de regie. 

4.1 …..waar preventie mogelijk is  
Bij het handhaven van de veiligheid is preventie (voorkomen) belangrijker dan 
repressie (incidentbestrijding). Maar daar waar preventie niet voldoende effectief is, 
moet repressieve handhaving dat wel zijn. 

Ø Wij zijn voor een preventieve aanpak. Dat betekent onder andere tijdige 
signalering van probleemgedrag bij jongeren, overlast en vormen van 
criminaliteit waar de gemeente actief op handelt.  Wij willen dat excessieve 
criminaliteit binnen de gemeente (zoals woning- en autoinbraken) onder regie 
van de gemeente, samen met de partners in de veiligheidsketen, effectief 
worden bestreden. Hiervoor willen wij dat een aanvalsplan wordt opgesteld. 
 

Ø We willen de sociale veiligheid vergroten door, onder andere, goede 
straatverlichting, opgeruimde straten en geen graffiti te bewerkstelligen.  We 
willen dat de gemeente voor de inwoners van Nieuwegein inzichtelijk maakt 
wat de kosten zijn van overlast en vandalisme om zo een beter bewustzijn te 
creëren. Dit valt primair onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, 
waarbij bestuurlijke maatregelen actief moeten worden toegepast.  

 
Ø Wij vinden dat veiligheid moet worden verankerd in de wijken en in de buurten. 

Dat betekent dat handhavers, zowel politie als stadstoezichthouders, 
herkenbaar, aanspreekbaar en bekend moeten zijn in de wijk en in de buurt.  

 
Ø Wij vinden het belangrijk dat de gemeente niet alleen verantwoordelijk is voor 

de openbare veiligheid maar ook goede voorlichting geeft over de aanpak van 
veiligheidsissues aan inwoners en ondernemers. 

 
Ø Wij willen dat de deelname aan Burgernet meer gestimuleerd wordt onder de 

inwoners en werknemers in Nieuwegein. Eigen verantwoordelijkheid betekent 
dat de gemeente openstaat voor initiatieven als buurtpreventie, burgernet, 
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sociaal alarm of WhatsApp-groepen. Burgerinitiatieven voor het verhogen van 
het veiligheidsgevoel zijn belangrijk, om samen de stad veiliger te maken. 

 
Ø Wij willen dat bij de inrichting van de openbare ruimte rekening wordt 

gehouden met de veiligheidsbeleving en verbinding met de bewoners van de 
wijk. Bij de verdere ontwikkelingen van de (horeca)voorzieningen in het 
stadshart wordt inzet van cameratoezicht meegenomen.  

 
Ø Technische en innovatieve hulpmiddelen worden steeds belangrijk voor een 

veilige leef-, woon-, en werkomgeving binnen de gemeente. Wij willen dat er 
bij de aanpak van criminaliteit en overlast zoveel mogelijk gebruik wordt 
gemaakt van deze middelen; zoals (flexibel) cameratoezicht, slimme camera’s 
en sociale media. Dit geldt voor de hele veiligheidsketen. 

 
Ø Woninginbraken en auto-inbraken hebben een grote impact op de eigenaren. 

Dit komt helaas nog te veel voor in Nieuwegein. Daarom willen we een 
zogenoemde “elektronische wall”. Dit zijn slimme camera’s die kentekens van 
het inrijdende verkeer monitoren en zo frequente dieven kunnen herkennen. 

 
Ø Wij vinden het belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag 

beschikbaar en bereikbaar zijn. Een stad als Nieuwegein rechtvaardigt 24 uur 
per dag beschikbaarheid van de hulpdiensten door haar omvang en ligging. 
De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet 
uit vanuit welke gemeente de diensten komen. Voor de bereikbaarheid blijven 
we gebruik maken van de huidige mogelijkheden, maar daar waar mogelijk 
maken we ook gebruik van nieuwe.  

 
Ø Aangifte doen is maatwerk en moet laagdrempelig en snel kunnen; op het 

bureau, via internet, via het 3D-loket of via de eigen wijkagent die in dat geval 
op afspraak langs komt. Wij willen dat de gemeente een goede opvolging van 
de aangifte stimuleert. 

 
Ø We willen dat er intensiever samengewerkt wordt tussen politie en 

stadstoezichthouders. Deze moeten ook zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de 
wijken. Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit 
worden vergroot door extra stadstoezichthouders (boa’s).  

 
Ø Top 100 aanpak 

Wij zijn voor de Top100 aanpak. Dit is een aanpak door samenwerking tussen 
allerlei maatschappelijke organisaties in Nieuwegein. Een aanpak waarbij 
interventies slim, gecoördineerd en soms onvoorspelbaar zijn. Hierdoor moet 
de pak- en controlekans toenemen. De straffen, maatregelen en interventies 



 

Mooi Nieuwegein – Pagina 27 van 34 

 
	

die hierbij horen, worden snel en consequent uitgevoerd zodat de groep van 
100 ook echt voelt dat ze in de gaten gehouden worden. 

Top 100 aanpak op hoofdlijnen: 

1. Lik op stuk 
Snel, streng en consequent straffen. Daarbij wordt slim gebruik 
gemaakt van de combinatie straf/zorg. 
2. Zorg 
Aangehouden of veroordeelde daders worden uitgebreid gescreend. 
Hiermee wordt voorkomen dat ze opnieuw de fout in gaan. De daders 
wordt hulp geboden om hun leven weer op orde te krijgen. 
3. Broertjes & zusjes 
De gezinnen van de veelplegers op de lijst worden bezocht. Er wordt 
snel ingegrepen om te voorkomen dat broertjes en zusjes ook in de 
criminaliteit belanden. 
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4.2 …..waar criminelen hard worden aangepakt 
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld 
is helemaal uit den boze. Dit willen wij hard aanpakken. Hulpverleners en anderen 
die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. 
Gemeente en politie moeten hard optreden tegen mensen die hen bedreigen of 
aanvallen. 

Ø We willen dat de politie en de stadstoezichthouders zichtbaar zijn op straat en 
actief in de handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.  
 

Ø Gezinnen die in hun wijk stelselmatig voor overlast zorgen voor hun directe 
omgeving vinden wij niet thuishoren in de wijk. Daarom moet er samen met 
woningcorporaties, gemeente en politie gekeken worden of deze gezinnen uit 
de wijk geplaatst kunnen worden. Wij willen dat multiprobleemgezinnen met 
drang en dwang worden aangepakt. In het bijzonder moet er aandacht zijn 
voor de Romaproblematiek. De huidige systematiek moet worden geëvalueerd 
en daar waar mogelijk effectief aangepast.  

 
Ø Wij vinden dat alle schade als gevolg van vandalisme, inclusief de inzet van 

hulpverleners, moet worden verhaald op de dader(s). Voor schade die is 
veroorzaakt door minderjarigen zijn ouders aansprakelijk. Ook zwerfafval en 
hondenpoep worden direct aangepakt. Het schoon en heel houden van onze 
buurt, wijk en stad draagt zeker bij aan de veiligheid.  

 
Ø Bij overlast en criminaliteit wordt lik-op-stukbeleid gevoerd, dus ongewenst 

gedrag wordt snel en streng aangepakt. Dit helpt sterk bij het voorkomen en 
oplossen van veel criminaliteit. We ontwikkelen een ‘top-10-aanpak’ op basis 
van een analyse en pakken deze planmatig op.  

 
Ø Wij willen dat Nieuwegein over twee jaar minimaal gemiddeld scoort in de 

verschillende veiligheidsmonitoren (overheid en publieke). Vooral de aanpak 
van woninginbraak en auto-inbraken en -diefstal vragen om een goede en 
gestructureerde aanpak om deze terug te dringen.  

 
Ø Wij willen dat de burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle 

nodige instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te 
pakken. De burgemeester dient hierbij actief gebruik te maken van zijn 
bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de 
openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. 

 
Ø Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen 

en oplossen. Wij willen dat instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook 
per winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan. 
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Ø Nieuwegein heeft bovengemiddeld veel jeugdverdachten. Dat vereist een 

planmatige en strenge aanpak. Wij willen dat hangjongeren en hun ouders 
verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag.  
 

Ø Wij vinden dat vergunningen moeten worden geweigerd of ingetrokken als 
deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De 
gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB 
(bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) geeft. 

 
Ø Wij vinden dat eigenaren van honden verantwoordelijk zijn voor het 

voorkomen van bijtincidenten. De gemeente moet dit stevig handhaven.	  
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5. Waar de gemeente er voor ons is. 

5.1 …..waar de gemeente dienstbaar en modern is. 
De gemeente Nieuwegein is er voor de inwoners en niet andersom. Vertrouwen in de 
gemeente is daarbij erg belangrijk. Dit kan worden bevorderd door duidelijk en 
transparant te communiceren en belangen van inwoners goed af te wegen.  

Ø De gemeente moet een makkelijke en overzichtelijke procedure hebben waar 
mensen die ontevreden zijn over de dienstverlening hun verhaal kwijt kunnen. 
Tijdrovende, kostbare en drempelverhogende procedures worden daarop 
aangepast. 
 

Ø We willen een onafhankelijke vertrouwenspersoon inzetten. De kracht van een 
vertrouwenspersoon, onafhankelijk van de gemeente, ligt in de informele, 
laagdrempelige opvang, die kan bijdragen aan ontbureaucratisering en 
dejuridisering. 

 
Ø Duidelijke formulieren met begrijpelijke taal zorgen voor veel gemak voor de 

inwoners en voor de gemeente. Daarom is het van belang dat de gemeente 
Nieuwegein meer aandacht besteedt aan de begrijpelijkheid van haar 
(digitale) formulieren. Dit zal ook leiden tot minder invulfouten. 

 
Ø De wereld digitaliseert. Wij willen dat de gemeente voor inkoopbeleid, 

basisregistratie en belastingen gebruik maakt van vooruitstrevende digitale 
mogelijkheden, zoals die van de zogeheten ‘’generieke digitale infrastructuur’’. 
Inwoners van de gemeente Nieuwegein kunnen zo zaken die ze met de 
gemeente doen digitaal afhandelen.  

 
Ø De veiligheid van de gemeentelijke informatiestromen wordt hierdoor nog 

crucialer. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op een veilige digitale 
dienstverlening. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente 
Nieuwegein er zorg voor draagt dat computers en ICT bij de tijd zijn, dat 
persoonlijke gegevens van inwoners altijd beveiligd zijn en de privacy 
gewaarborgd is.  

 
Ø Om de dienstverlening van de gemeente verder te vergroten, vinden wij dat 

het gemeentehuis vaker buiten kantoortijden en/of in het weekend geopend 
moeten zijn voor zaken die niet digitaal geregeld kunnen worden. Er moet 
meer diversiteit van openstelling van het gemeentelijk loket komen. Nu kan de 
inwoner alleen (buiten kantoortijden) op woensdagavond van 17.00 tot 20.00 
uur terecht. 
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Ø Openbaarheid van bestuur is een groot goed. Niet de gemeente Nieuwegein 
is eigenaar van de informatie waar zij over beschikt, maar de inwoner. Daarom 
vinden we dat statistieken en gegevens over subsidies en dergelijke online op 
de website van de gemeente moeten worden gepubliceerd, alsmede de Wob-
verzoeken en de daarbij horende antwoorden. 

 
Ø Ook de gemeenteraad willen we door ontwikkelen naar een meer open 

platform waar inwoners en ondernemers makkelijker kunnen participeren door 
bijvoorbeeld mee te praten in vergaderingen. Dit mag echter geen afbreuk 
doen aan de democratische legitimiteit van de gemeenteraad. 

 

5.2 …..waar de overheid je niet in de weg zit. 
Inwoners van Nieuwegein moeten in een vroeg stadium worden betrokken bij de 
besluitvorming. De gemeente is er voor de inwoners, niet andersom. 
Burgerparticipatie is het betrekken van inwoners, organisaties, instellingen en 
bedrijven bij de totstandkoming van beleid en plannen van de gemeente. 
Uitgangspunt is een wederzijdse gedachtewisseling in een zo vroeg mogelijk 
stadium. Een duidelijk verschil met inspraak, waarbij inwoners in een laat stadium 
van besluitvorming de gelegenheid krijgen om een mening kenbaar te maken, 
voordat een definitief besluit wordt genomen. 

Ø Wij willen dat bij burgerparticipatie door het gemeentebestuur vooraf en per 
onderwerp vastgesteld wordt op welk moment inwoners betrokken worden en 
welke invloed zij daarbij hebben. Dit varieert van informeren tot aan 
meebeslissen.  
 

Ø Wij vinden dat burgerparticipatie niet in de plaats van inspraak komt, als 
inspraak wettelijk verplicht is. Het kan wel aanvullend worden toegepast. 
Burgerparticipatie is geen doel op zich maar een middel om de inwoner 
intensiever te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk 
beleid. 

 
Ø Wij vinden het belangrijk dat het betrekken van inwoners gebeurt vanuit de 

visie dat het gemeentebestuur zorgdraagt voor het behartigen van de 
belangen van de inwoners. Door samen te werken kan beter worden 
aangesloten op die belangen. Inwoners betrekken leidt tot betrokken 
inwoners. Daarmee wordt de kwaliteit van, en het draagvlak voor, 
gemeentelijk beleid verhoogd en biedt het een positieve impuls aan de relatie 
tussen de inwoners enerzijds en het bestuur van Nieuwegein anderzijds. 

 
Ø Iedereen wenst een leefomgeving waarin het prettig wonen, werken en 

recreëren is. Maar daarvoor moeten we wel goede afspraken met elkaar 
maken. Inwoners, ondernemers en gemeente worstelen met het huidige 
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omgevingsrecht. We willen ervoor zorgen dat bij de implementatie van de 
omgevingswet inwoners en ondernemers worden meegenomen in het traject. 
Zodat de gemaakte afspraken voor iedereen duidelijk zijn. 

 
Ø Wij willen dat de gemeente het accountmanagementmodel voor bedrijven 

versterkt, zodat voor alle bedrijfsgerelateerde vraagstukken vaste herkenbare 
aanspreekpunten zijn: De accounthouders bedrijven. 

 
Ø Wij vinden dat afwegingen zoveel als mogelijk op decentraal niveau gemaakt 

moeten worden. Zo hoeven inwoners bijvoorbeeld nog maar één vergunning 
(digitaal) aan te vragen, bij één loket. Daarna neemt één instantie; dus óf de 
gemeente óf de provincie een beslissing. Dit is gemakkelijker voor de 
aanvrager. Ook is de vergunningaanvraag zo sneller afgehandeld. 

 

5.3 …..waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat.  
Er moet zuinig omgegaan worden met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er 
binnenkomt. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is belastinggeld. Belastinggeld 
wordt opgebracht door ondernemers en inwoners. Daarom moet er steeds bekeken 
worden of wat de gemeente doet nog zinvol en noodzakelijk is. Er moet sprake zijn 
van een zuinige omgang met publieke middelen, geen prestigeobjecten en 
dergelijke. De gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen blijven zo laag 
mogelijk. 

Ø Wij willen dat periodiek de stofkam door het takenpakket van de gemeente 
wordt gehaald, juist als dat vanuit financiële optiek niet nodig is. Niet wachten 
tot geldgebrek daartoe dwingt.  
 

Ø Wij vinden een strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven 
belangrijk. Structurele uitgaven horen gedekt te worden met structurele 
middelen. Inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele 
extra uitgaven.  

 
Ø Wij willen dat het duidelijk is voor inwoners van Nieuwegein waar het 

belastinggeld aan wordt besteed. Inkomsten en uitgaven moeten daarom 
transparant zijn. Inwoners en ondernemers horen jaarlijks op een eenvoudige 
manier inzage te krijgen in waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect 
is. 

 
Ø Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom willen wij dat de 

mogelijkheid er is om gemeentelijke taken uit te besteden of samen met 
andere gemeenten (IJsselstein, Houten, Utrecht enz.) uit te voeren als 
daarmee voordeel wordt behaald.  
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Ø In het kader van de kostenefficiëntie en effectieve overheid vinden wij het 
belangrijk dat de gemeente ook oog heeft voor samenwerking met 
medeoverheden, zoals Provincie, Hoogheemraadschap en Rijk. 

 
Ø Wij zijn voor zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is 

niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager. 
 

Ø Toeristenbelasting is naar onze mening alleen gerechtvaardigd als deze 
daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de 
faciliteiten waar bezoekers gebruik van maken. Wij willen dat 
toeristenbelastinggeld ook daadwerkelijk uitgegeven wordt aan toerisme.  

 
Ø We willen het financieren van gemeentelijke activiteiten en ontwikkelingen 

door middel van leningen terugdringen. Periodiek doet de gemeente de 
Houdbaarheidstest Gemeentefinanciën van de VNG. 

 
Ø Wij zijn voor minder regels (deregulering). Als een regel eenmaal is ingevoerd 

en niet periodiek wordt getoetst aan de actualiteit kunnen overbodige regels 
ontstaan. Wij willen daarom bij iedere nieuwe regel vastleggen wanneer deze 
wordt geëvalueerd. Regels zijn regels en moeten worden gehandhaafd. 
Regels die niet te handhaven zijn, moeten worden afgeschaft. Handhaving 
vindt integraal plaats: we willen dus geen controle op controle door telkens 
weer verschillende ambtenaren. 

 
Ø We zijn voor een kleine efficiëntie gemeentelijk organisatie. Taken die door de 

markt beter en efficiënter kunnen worden gedaan besteden we uit. De 
gemeente concentreert zich op haar kerntaken. 
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