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Wij stellen ons eerst graag aan u voor 

 
Wie zijn wij? 
Lokale Vernieuwing is een lokale politieke partij met inmiddels 4 jaar ervaring in de 
gemeenteraad van Nieuwegein en met een wethouder in het College van Burgemeester & 
Wethouders. 
 
Op 14, 15 & 16 maart 2022 doen wij, vanzelfsprekend, weer mee aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. In dit verkiezingsprogramma leggen wij u graag duidelijk uit 
wat voor ons belangrijke onderwerpen en thema’s zijn en wat wij de aankomende vier jaar 
nog meer voor en met Nieuwegein willen doen en bereiken.   

 
Wat zijn wij? 
Lokale Vernieuwing is dé lokale politieke partij van Nieuwegein én de enige lokale politieke 
partij die ervaring heeft met deelname aan het college. Wij zijn dus onafhankelijk van de 
landelijke politiek. Dit betekent dat wij kunnen doen en beslissen wat wij voor Nieuwegein 
belangrijk vinden, zonder dat iemand vanuit Den Haag of waar dan ook ons kan corrigeren.  
 
Wij vinden onze partij een echte verbindende politieke partij binnen de Nieuwegeinse 
politiek. Wij zoeken de samenwerking op met die deelnemers in Nieuwegein die wij nodig 
hebben of belangrijk vinden voor het bereiken van ons doel, zonder naar de politieke kleur 
of politieke achtergrond te kijken. Wij stellen dus de inhoud en ons doel centraal en 
beoordelen met wie en op welke manier wij denken dat doel het best en meest snel te 
kunnen realiseren. Samen werken en participatie zijn daarbij essentieel, waarbij wij denken 
aan samenwerken met Nieuwegeiners (met u dus!), bedrijven, (onderwijs/zorg)instellingen, 
organisaties, vrijwilligers, overheden, verenigingen en andere politieke partijen. Wij staan 
voor een gemeente waarin eigen initiatieven worden gestimuleerd en gewaardeerd en 
waarbij de ‘ja, tenzij’-houding het uitgangspunt is.  
 
Met betrekking tot de faciliterende rol van de gemeente zien wij een gemeente voor ons 
waarin zelfredzaamheid het uitgangspunt is (liberaal), maar waarin goed gezorgd wordt voor 
de Nieuwegeiners (inclusief hun leef- en woonomgeving) die het zelf of alleen niet redden of 
daarbij hulp nodig hebben (sociaal). 
 
Duidelijkheid. Daar houden wij van! 
 
 

Wat hebben wij de afgelopen 4 jaar gedaan? 
De afgelopen 4 jaar hebben wij ons met name gericht op onze 5 speerpunten, zijnde lokale 
uitdagingen, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en aandacht voor jong & oud.  
Met betrekking tot ons speerpunt lokale uitdagingen hebben wij aan Nieuwegeiners 
gevraagd waar zij zich het meest aan ergeren. Uit de antwoorden bleek dat met name het 
slechte onderhoud van groen, hondenpoep en het bijplaatsen van (grof)vuil grote 
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ergernissen zijn. Deze punten hebben wij de afgelopen 4 jaar op de agenda gezet en zijn zelf 
met ideeën en oplossingen gekomen.  
Als het gaat om veiligheid hebben wij onder meer het messenverbod en het lachgasverbod 
(die ondertussen in de APV zijn opgenomen) voorgesteld. Verder hebben wij aandacht 
gevraagd en gekregen voor sexting, loverboys en het belang van digitale veiligheid.  
Met betrekking tot gezondheid hebben wij veel aandacht gevraagd voor het functioneren 
van Geynwijs. Ook hebben wij het onderwerp eenzaamheid meer dan eens op de agenda 
gezet. Verder hebben wij het belang van de aanwezigheid van zorgtolken onder de aandacht 
gebracht en de gemeente de opdracht gegeven om met het onderwijs te blijven praten over 
hun signalerende functie op het gebied van (kinder)welzijn. 
In het kader van duurzaamheid hebben wij tegen het voorstel gestemd om 
windmolens/windturbines in Rijnenburg te plaatsen. Hierbij hebben wij gewezen op het 
belang om over het plaatsen van windturbines en over de inrichting van Rijnenburg met de 
buurgemeenten in gesprek te blijven (omdat het plaatsen van windturbines net buiten de 
gemeentegrens van Nieuwegein ook overlast voor Nieuwegeiners kan opleveren). Wij 
hebben voor de andere voorgestelde vormen van duurzame energie gestemd en zelf 
voorgesteld om alle nieuw te bouwen bedrijven (bijvoorbeeld op Bedrijventerrein het 
Klooster) verplicht te laten voorzien van zonnepanelen op het dak.  
Als het gaat om aandacht voor jong & oud hebben wij het belang van Knarrenhofjes en 
andere particuliere/sociale initiatieven voor speciale groepen benoemd en onderstreept en 
aangedrongen op meer vertier en vermaak voor alle Nieuwegeiners.  
 
Wij wensen u veel plezier toe bij het lezen van ons verkiezingsprogramma.  
 
Bij vragen of opmerkingen zijn wij voor u altijd bereikbaar via de website  
(www.lokale-vernieuwing.nl) en via de email (verkiezingen@lokale-vernieuwing.nl). 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de hele fractie van Lokale Vernieuwing, 
 
 
 
Heleen Peters 
Fractievoorzitter en lijsttrekker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.lokale-vernieuwing.nl/


 5 

Verkiezingsprogramma Lokale Vernieuwing 
In onderhavig verkiezingsprogramma geven wij graag duidelijk onze belangrijkste 
kernwaarden met betrekking tot de volgende onderwerpen: 

1. Lokale uitdagingen; 
2. Corona; 
3. Veiligheid; 
4. Zorg, welzijn en gezondheid; 
5. Klimaat, energie en duurzaamheid; 
6. Afval, milieu en groen; 
7. Onderwijs en educatie; 
8. Economie en werk; 
9. Wonen; 
10. Ruimtelijke ontwikkeling; 
11. Mobiliteit; 
12. Wijkbeheer; 
13. Migratie en statushouders; 
14. Sport en bewegen; 
15. Erfgoed, toerisme, recreatie en evenementen; 
16. Kunst en cultuur; 
17. Financiën; 
18. Bestuur en organisatie; 

 
 

1. Lokale uitdagingen 
Door de ‘grote’ onderwerpen te behandelen, waarmee visies voor de komende jaren 
worden opgesteld, verliest de politiek snel en makkelijk het zicht op de lokale problemen en 
uitdagingen. Terwijl dit juist de onderwerpen zijn die bepalen of u het fijn heeft op de plek 
waar u woont. Daarom vinden wij het belangrijk om de lokale problemen blijvend onder de 
aandacht te brengen en met verbetervoorstellen te komen. 
 
Onze kernwaarden: 

• De lange wachtlijst van woningzoekenden (voor een sociale en/of betaalbare 
huurwoning) willen wij oplossen door gereguleerd (en dus niet onbeperkt) met name 
duurzame woningen te bouwen, waarbij het uitgangspunt is dat zowel jong als oud in 
Nieuwegein kan blijven wonen, waarbij bewonersinitiatieven worden gestimuleerd 
en er extra aandacht is voor starterswoningen (zowel huur als koop); 

• Het gevoel niet gehoord te worden door de gemeente willen we wegnemen door 
scherper toe te zien op participatie (= het actief betrekken van Nieuwegeiners bij te 
nemen beslissingen) en ook eerder met deze participatie te starten zodat 
Nieuwegeiners eerder worden betrokken en gehoord, bijvoorbeeld bij 
bouwprojecten; 

• De veiligheid en het veiligheidsgevoel willen wij vergroten door het inzetten van 
camera’s en het plaatsen van meer verlichting in bijvoorbeeld fietstunnels; 

• De oude schoolgebouwen voor het basisonderwijs willen wij versneld vernieuwen 
door vernieuwbouw toe te passen, waardoor het karakteristieke van de huidige 
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scholen behouden blijft terwijl de nieuwe gebouwen wel voldoen aan de huidige 
regelgeving/(ventilatie- en veiligheids)eisen; 

• Het slechte onderhoud van de groen- en speelvoorziening willen wij oplossen door 
terug te keren naar het jaarlijks onderhouden van deze voorziening. Door 
bezuinigingen is dit onderhoud de afgelopen jaren teruggebracht naar eens per twee 
jaar, waardoor er enorme wildgroei is ontstaan welke is opgelost door grote delen te 
kappen/verwijderen. Dit moet voor de toekomst worden voorkomen door te 
investeren in onderhoud; 

• Het dumpen van afval en grofvuil op straat willen wij oplossen door het ophalen van 
grofvuil weer gratis te maken en door op dit punt meer en beter te handhaven; 

• De ergernis aan hondenpoep willen wij oplossen door beter te handhaven en goede 
en duidelijke plekken te maken en te markeren waarop honden kunnen worden 
uitgelaten of los mogen lopen. Daarnaast dienen poepzakjes gratis te worden 
verstrekt, bijvoorbeeld door deze zakjes op te hangen aan de poepprullenbakken; 

 
 

2. Corona 
Onze kernwaarden: 

• Wij vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de sociale gevolgen van Corona. Er 
moet goed gekeken en gezorgd worden voor Nieuwegeiners die sociale contacten, 
activiteiten, school of werk missen en daardoor mogelijk vereenzamen of zich 
hierdoor niet fijn voelen. Wij vinden het de taak van de gemeente om activiteiten of 
samenkomsten aan te bieden die, binnen de geldende maatregelen, wel kunnen en 
mogen. Wijkinitiatieven of lokale initiatieven dienen hierbij serieus te worden 
genomen en een grote rol te spelen; 

• Met name winkels, horeca en sportfaciliteiten moeten, binnen de geldende regels,  
uitdrukkelijk worden gestimuleerd om hun onderneming open te houden om juist in 
deze Coronatijd ten dienste van de Nieuwegeiners te kunnen staan;  

• Bij initiatieven van Nieuwegeiners of ondernemers moet de houding van de 
gemeente positief en hartelijk zijn en uitgaan van de ‘ja, tenzij’-houding;  

• De gemeente moet alternatieve Corona-proof activiteiten stimuleren zodat de 
mensen in de wijk contact met elkaar blijven houden en eenzaamheid wordt 
voorkomen; 

• De gemeente moet zorgen voor structurele financiële middelen (dus niet langer met 
incidentele financiële middelen) voor de noodzakelijk te treffen maatregelen en de 
ondersteuning van Nieuwegeiners en ondernemers;  

• De gemeente moet een lange termijn Coronabeleid ontwikkelen en niet langer alleen 
ad hoc-beslissingen en beleid voeren; 

• Ondernemers moeten door de gemeente worden gesteund, ook financieel; 
 
 

3. Veiligheid  
Onze kernwaarden: 

• Het streven en de inzet van de gemeente moet gericht zijn op het laten dalen van 
de huidige percentages van overlast en criminaliteit, in ieder geval als het gaat om 
auto- en woninginbraken en drugsoverlast; 
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• Ook moet de gemeente aandacht hebben voor het veiligheidsgevoel van de 
Nieuwegeiners en maatregelen treffen die dat gevoel verhogen (denk 
bijvoorbeeld aan het goed onderhouden van openbare verlichting en het 
aanpakken van hangplekken); 

• Iedereen moet zich in Nieuwegein veilig en prettig kunnen voelen, ongeacht 
geaardheid (LHBTI+) en afkomst. De gemeente moet signalen over misstanden op 
dit gebied serieus nemen, direct oppakken en open staan voor gesprekken en 
oplossingen;   

• Het aantal wijkagenten en boa’s in Nieuwegein moet minstens voldoen aan de 
landelijk gestelde normering, waarbij er moet worden gestreefd naar de inzet van 
gespecialiseerde boa’s (en dus niet alleen naar algemeen/generiek opgeleide 
boa’s); 

• De gemeente moet het gebrek aan handhaving, op veel terreinen, erkennen en 
oplossen, door de inzet van meer handhavers en door duidelijk prioriteiten te 
stellen en die prioriteiten met de Nieuwegeiners vast te stellen en te delen;  

• De gemeente moet kiezen voor een integrale aanpak van de veiligheid, waarbij 
samenwerken, overleggen en afstemmen de regel is. Veiligheid regel je immers 
niet ‘even’ in je eentje. Zo is een goede samenwerking tussen gemeente, politie, 
scholen, jongerenwerkers, vrijwilligers en Nieuwegeiners van groot belang, 
bijvoorbeeld teneinde geweld, drugsgebruik of -bezit of wapengebruik of -bezit of 
overlast tijdig te signaleren en effectief aan te pakken; 

• De Nieuwegeiners moeten op een begrijpelijke en toegankelijke manier worden 
betrokken bij de aanpak van ondermijning (= een verzamelnaam voor 
verschillende vormen van criminaliteit die vaak verborgen blijft en waarmee veel 
illegaal geld wordt verdiend, bijvoorbeeld met hennepteelt, drugshandel, geld 
witwassen en vastgoedfraude) en bewust worden gemaakt van de grote rol die zij 
spelen bij het signaleren van opvallend gedrag of bezit; 

• De gemeente en met name de burgemeester moet overtuigd zijn van het belang 
van een goed werkende driehoek (overlegorgaan met burgemeester, politie en 
het Openbaar Ministerie) en hier ook tijd en energie in investeren; 

• Snelheidscontroles in en om de wijken en rondom scholen moeten worden 
geïntensiveerd; 

• Cameratoezicht moet worden ingezet op overlastlocaties, bijvoorbeeld daar waar 
(auto-)inbraken plaatsvinden, illegaal vuil wordt gestort, lachgas en/of drugs 
wordt verhandeld of gebruikt en weinig zicht is op het wel en wee van bepaalde 
locaties (industriegebieden). Tot nu toe weigert het college van B & W het 
toepassen van gemeentelijke camera’s. Daar moet verandering in komen; 

• Er dient niet alleen aandacht te zijn voor de veiligheid op straat en het 
veiligheidsgevoel, maar ook voor de digitale veiligheid. Steeds vaker vinden 
strafbare feiten (denk aan bedreigingen) of de oproepen daartoe plaats op of via 
het internet, bijvoorbeeld via sociale media. De gemeente moet de Nieuwegeiners 
niet alleen een veilige fysieke stad, maar ook een veilige digitale stad bieden, 
waarbij ook afspraken moeten worden gemaakt over wat de gemeente wel/niet in 
de gaten mag houden op het internet, of de gemeente mag deelnemen aan 
groepen of chats en wanneer de gemeente deze taken overdraagt aan politie of 
justitie. Daarvoor is tot nu toe in Nieuwegein nog niets geregeld of afgesproken. 
Dat moet anders in deze digitale tijd; 
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4. Zorg, welzijn en gezondheid 
Onze kernwaarden: 

• Jeugdzorg is een belangrijke taak van de gemeente. Maar het is ook een hele dure 
taak, waarin de gemeente de afgelopen jaren steeds weer extra geld moest stoppen 
en in de rode cijfers terecht kwam. Daarom moet de gemeente zorgen voor stabiel 
financieel beleid, waarin duidelijk is welke bijdrage er vanuit het rijk komt en 
waarbij duidelijke (prijs)afspraken (maar ook afspraken over instroom, uitstoom, 
enz) worden gemaakt met de uitvoerende instanties waarmee wordt 
samengewerkt. Prijsafspraken mogen echter nimmer leiden tot slechte of te weinig 
jeugdzorg;  

• Jeugdzorg is een taak die de gemeente niet alleen uitvoert. Er zijn veel belangrijke 
instanties en organisaties die hierin een belangrijke signalerende en/of uitvoerende 
taak hebben. De gemeente dient goed met deze instanties en organisaties samen te 
werken en goed met hen te communiceren, waarbij ook met huisartsen en scholen 
goed wordt gesproken over het belang van hun signalerende rol; 

• De gemeente moet de inzet van zorgtolken faciliteren, zodat kinderen niet meer 
hoeven te dienen als tolk voor familieleden of andere volwassenen; 

• Bij Geynwijs moet de kwaliteit van het werk en het bewustzijn over het belang van 
hun rol/taak omhoog; 

• Er moet blijvende aandacht zijn voor jeugdwerkeloosheid en jongeren met minder 
kansen op de arbeidsmarkt; 

• De gemeente moet investeren in preventieactiviteiten op het gebied van alcohol- 
en drugsgebruik en op de hulp aan alcohol- en drugsgebruikers; 

• Schuldhulpverlening moet laagdrempeliger worden om zo vroegtijdig te kunnen 
signaleren en de schade te beperken. Er lopen in omliggende gemeenten al goede 
projecten op dit punt. De gemeente zou hierbij kunnen aansluiten of de kunst 
kunnen afkijken; 

• De gemeente moet een helder, volledig en realistisch armoedebeleidsplan 
opstellen, welke jaarlijks wordt bijgesteld en aangepast; 

• De gemeente moet extra oog hebben voor de huishoudens die net boven de grens 
van de Stadspas zitten. Deze Nieuwegeiners vissen bij veel voorzieningen vaak net 
achter het net, terwijl ook zij wel eens iets extra’s kunnen gebruiken; 

• Bijstands- en uitkeringsfraude dient hard aangepakt te worden en de resultaten 
hiervan dienen met regelmaat op de agenda van de gemeenteraad terug te komen. 
Uitgangspunt bij geconstateerde fraude dient het terugvorderen van de onterecht 
ontvangen uitkering te zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het ontvangen 
van een tasje boodschappen niet gezien of bestempeld moet worden als fraude; 

• Van Nieuwegeiners die een bijstandsuitkering ontvangen mag een tegenprestatie 
worden verwacht. Verder dient het duidelijk te zijn aan welke regels 
bijstandsgerechtigden zich moeten houden; 

• Beschut werk (voorheen sociale –werkvoorziening) moet meer en zoveel mogelijk 
binnen de eigen gemeente worden aangeboden;  

• Inzet van vrijwilligers en mantelzorgers moet blijvend gestimuleerd en gewaardeerd 
worden; 
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• De gemeente moet aan ouderen de mogelijkheid/voorzieningen bieden om, indien 
zij dat wensen, zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen;  

• De gemeente dient open te staan voor en gelegenheid/ruimte te bieden aan het 
realiseren van particuliere initiatieven op het gebied van seniorenvoorzieningen, 
waaronder Knarrenhofjes; 

• De gemeente dient een gezonde levensstijl te stimuleren, door sporten voor 
iedereen financieel realiseerbaar te maken; 

• De gemeente heeft een rol en een taak in het verzorgen van een dekkend AED-
netwerk + het verzorgen van de nodige instructies. Hierbij mag de gemeente niet 
afhankelijk zijn van particuliere AED’s, maar dient de gemeente dus ook zelf AED’s 
ter beschikking te stellen, bij voorkeur in combinatie met een andere gewenste 
faciliteit, bijvoorbeeld in combinatie met een laadpaal voor elektrische auto’s of een 
lantaarnpaal; 

 
 

5. Klimaat, energie en duurzaamheid 
Onze kernwaarden: 

• Wat ons betreft moet de gemeente vol inzetten op duurzaamheid; 

• Bij de energietransitie moet de gemeente ervoor zorgen dat onze stad tijdig ‘van het 
gas af’ is. ‘Verplicht van het gas af’ moet vooral goed en verantwoord worden 
gerealiseerd en niet perse sneller dan vereist; 

• Duurzame energieopwekking heeft de voorkeur, indien deze vorm niet 
overlastgevend is voor Nieuwegeiners; 

• Teneinde overlast te voorkomen, zijn wij tegen het plaatsen van windturbines, ook 
aan de rand van Nieuwegein; 

• De gemeente dient in gesprek te blijven met buurgemeenten die het plaatsen van 
windturbines overwegen, omdat het plaatsen van windturbines net buiten de 
gemeentegrens van Nieuwegein ook overlast voor Nieuwegeiners kan opleveren; 

• De gemeente dient met Utrecht in gesprek te blijven over de inrichting/bestemming 
van Rijnenburg en Reijerscop; 

• Zon op het dak (van grote bedrijven en van particulieren) heeft de voorkeur boven 
zonnevelden;  

• Het bouwen van energie neutrale woningen moet worden gestimuleerd en 
gefaciliteerd (nul op de meter); 

• Het isoleren van oudere woningen moet worden versneld, in samenspraak met de 
woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders; 

• Huiseigenaren die zelf geen financiële middelen hebben om isolerende maatregelen 
te treffen, moeten door de gemeente worden geholpen, bijvoorbeeld met een 
aantrekkelijke lening of subsidie; 

• De gemeente dient nieuwe bedrijven (bv op bedrijventerreinen) te verplichten om 
duurzaam te bouwen, waarbij zonnepanelen op het dak het minimale uitgangspunt 
is; 

• De gemeente moet meewerken aan en interesse tonen in de onderzoeken naar de 
mogelijkheden van het winnen van aardwarmte in/onder Nieuwegein, waarbij de 
absolute voorwaarde is dat deze vorm van warmte geen gevaar oplevert voor de 
veiligheid, drinkwatervoorzieningen of eigendommen/woningen van Nieuwegeiners; 
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• De gemeente moet het elektrisch/hybride autorijden aanmoedigen en stimuleren, 
onder meer door te zorgen voor voldoende (openbare en slimme) laadpalen; 

• De te plaatsen openbare laadpalen dienen zoveel mogelijk gecombineerd te worden 
met een andere functionaliteit, waaronder bijvoorbeeld een AED of een lantaarnpaal; 

• De gemeente moet ervoor zorgen dat er vanaf 2022, ook in Nieuwegein, elektrische 
bussen rijden. Tot nu toe gaan deze bussen voornamelijk naar Utrecht; 

 
 

6. Afval, milieu en groen 
Onze kernwaarden: 

• Het dumpen van afval en grofvuil op straat willen wij oplossen door het ophalen 
van grofvuil weer gratis te maken en door op dit punt meer en beter te 
handhaven; 

• Er moet worden gestreefd naar een vergroting van de biodiversiteit, dus meer en 
verschillende planten en dieren; 

• Bestaand groen moet groen blijven, hoe klein ook. Dus stukken grond die nu 
bestemd zijn voor groen, mogen niet worden gebruikt voor het realiseren van 
woningen of andere gebouwen; 

• Het groen moet goed en minstens 1 keer per jaar worden onderhouden, zodat 
achterstallig onderhoud wordt voorkomen; 

• Stukjes snippergroen (klein stukje gemeentelijke grond) moeten niet worden 
verkocht, maar moeten, in beheer van de gemeente of in particulier beheer, groen 
blijven; 

• De aanleg en het gebruik van groene (sedum) daken moet worden gestimuleerd; 

• Milieudelicten (zoals het lozen van afvalstoffen in het milieu) en illegale vuilstort 
moeten hard aangepakt worden en er dient consequent gecontroleerd en 
gehandhaafd te worden; 

• Ongedierte en (invasieve) exoten (zoals de Amerikaanse rivierkreeft in de sloten 
en de Japanse Duizendknoop in tuinen en plantsoenen) dienen effectief te worden 
bestreden; 

 
 

7. Onderwijs en educatie 
Onze kernwaarden: 

• De oude schoolgebouwen voor het basisonderwijs willen wij vernieuwen door 
snellere vernieuwbouw toe te passen, waardoor het karakteristieke van de huidige 
schoolgebouwen behouden blijft, terwijl de nieuwe gebouwen wel voldoen aan de 
huidige regelgeving/(ventilatie- en veiligheids)eisen; 

• Schoolbesturen die een brede school willen zijn, dienen hierbij door de gemeente 
ondersteund te worden; 

• Daar waar de mogelijkheid bestaat dienen kinderopvang (BSO) en peuterspeelzaal 
samengevoegd te worden en beschikbaar te zijn voor alle gebruikersgroepen; 

• Vroegschoolse educatie dient beschikbaar te blijven, (ook) voor kinderen met een 
achterstand in de taalontwikkeling en/of sociale achterstand; 

• De gemeente dient scholen te stimuleren om EHBO- en reanimatielessen/-
cursussen te verzorgen; 
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• MBO-onderwijs dient in Nieuwegein behouden te blijven; 

• De gemeente dient een divers aanbod van (MBO-)opleiding na te streven en te 
stimuleren;  

• Alle schoolgaande kinderen dienen bijles te kunnen volgen; 
 
 

8. Economie en werk 
Onze kernwaarden: 

• De voorzieningen en het vestigingsklimaat moeten binnen de gemeente aantrekkelijk 
zijn voor ondernemers, ook als het gaat om (de aanleg van) de benodigde 
infrastructuur (zoals wegen); 

• Samenwerking tussen de gemeente en ondernemers(verenigingen) is het 
uitgangspunt;  

• De gemeente dient de groei van lokale ondernemers te stimuleren;  

• De aantrekkingskracht van de verschillende winkelcentra moet door de gemeente 
gefaciliteerd en onderhouden worden, waarbij het accent niet alleen op City mag 
liggen; 

• De detailhandel (winkels) mogen hun openingstijden in het weekend verruimen, 
waardoor ook de Nieuwegeinse winkels die dat willen bijvoorbeeld op 
zondagochtend open kunnen;  

 
 

9. Wonen 
Onze kernwaarden: 

• De lange wachtlijst voor woningzoekenden (voor een sociale en/of betaalbare 
huurwoning) willen wij oplossen door gereguleerd (voldoende bouwen met behoud 
van groen/parken) woningen te bouwen, waarbij het uitgangspunt is dat zowel jong 
als oud in Nieuwegein kan blijven wonen, waarbij particuliere/bewonersinitiatieven 
(bijvoorbeeld Knarrenhofjes of andere sociale initiatieven voor specifieke groepen) 
worden gestimuleerd en er extra aandacht is voor starterswoningen (zowel huur als 
koop); 

• De wachtlijst voor woningzoekenden is veel te lang. De gemeente moet snel met 
concrete oplossingen komen, waarbij niet alleen moet worden gedacht aan het snel 
bouwen van meer woningen, maar bijvoorbeeld ook aan gereguleerde 
woningsplitsing, doorschuiven en samen werken met andere gemeenten; 

• De A12-zone, Rijnenburg en Reijerscop dienen te worden gebruikt voor de 
aanleg/het behoud van groen, het bouwen van woningen en voor de aanleg van de 
daarvoor benodigde infrastructuur. Dit standpunt dient de gemeente duidelijk en 
consequent uit te dragen en ook bespreekbaar te maken en houden in de contacten 
met de Gemeente Utrecht;  

• De regels die gelden voor woningzoekenden, die op de wachtlijst staan, moeten 
transparant, helder en voor iedereen gelijk zijn;  

• Bij het bouwen van nieuwe woningen is duurzaam bouwen het uitgangspunt. Er 
moet door de gemeente naar worden gestreefd om 30% van het totaal aantal 
beschikbare woningen een sociale huurwoning te laten zijn, welke woningen goed 
verspreid moeten worden over de stad (dus niet centraliseren); 
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• De gemeente moet afspraken (blijven) maken met de woningbouwcorporaties en 
particuliere verhuurders over de bouw van beschikbare en betaalbare 
(huur)woningen en over het onderhoud en isoleren van bestaande (huur)woningen; 

• Leegstaande gebouwen moeten zo snel mogelijk omgevormd worden naar woningen 
(transformeren) of moeten op een andere manier nieuw leven ingeblazen worden, 
teneinde verloedering of kraken te voorkomen; 

• Het toepassen van vormen van opkoopbescherming moet ervoor zorgen dat 
huisjesmelkers in Nieuwegein geen voet aan de grond krijgen;  

 
 

 
10. Ruimtelijke ontwikkeling 
Onze kernwaarden: 

• Wij zijn voor gereguleerd (en dus niet onbeperkt) bouwen, waarbij het 
uitgangspunt is dat zowel jong als oud in Nieuwegein kan blijven wonen, waarbij 
bewonersinitiatieven worden gestimuleerd, er extra aandacht is voor 
starterswoningen (zowel huur als koop) en het uitgangspunt duurzame bouw is; 

• De gemeente dient met Utrecht in gesprek te blijven over de 
inrichting/bestemming van Rijnenburg en Reijerscop; 

• Nieuwegein dient aantrekkelijk te blijven, door het behoud van natuur- en 
landschapswaarden en door het in stand laten van parken en andere 
groenvoorzieningen; 

• Wat nu een groen bestemming heeft, moet ook in de toekomst een groene 
bestemming houden; 

• Speelruimten moeten schoon en goed onderhouden zijn; 
 

 

11. Mobiliteit 
Onze kernwaarden: 

• Nieuwegein moet een veilige stad zijn voor alle vormen van verkeer, waarin 
voldoende ruimte is voor auto’s en autobezit en waarin het gebruik van de fiets en 
het openbaar vervoer een volwaardig alternatief is;  

• De gemeente moet bewonersinitiatieven om de verkeersveiligheid in de wijk te 
bevorderen of meldingen over onveilige situaties serieus nemen en snel op- en 
aanpakken (wijkgerichte aanpak); 

• De verkeersveiligheid in kinderrijke buurten en bij scholen dienen per situatie te 
worden beoordeeld en aangepakt (wijkgerichte aanpak); 

• De verkeersdoorstroming tijdens spitsuren moet verder worden geoptimaliseerd; 

• De voldoende parkeermogelijkheden voor auto en fiets moeten in stand blijven; 

• Het gebruik van sluiproutes (file-mijders) moet stevig ontmoedigd worden, 
bijvoorbeeld door weggedeelten tijdelijk af te sluiten of door een knip in de weg 
aan te brengen; 

• Op de hoofdstructuurwegen dient maximaal 70 kilometer per uur als 
maximumsnelheid te gelden; 

• Op de wijkwegen dient maximaal 50 km per uur als maximumsnelheid te gelden; 
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• In de woonwijken dient maximaal 30 km per uur als maximumsnelheid te gelden, 
waarbij in woonerven de maximale snelheid van 15 km per uur geldt; 

• Om het overzichtelijk te houden dient er op 1 weg 1 maximumsnelheid te gelden 
(bv: Batauweg waarop nu 30/50/30 mag worden gereden); 

• Na herinrichtingen of belangrijke wijzigingen in bestemming/woning/gebruik dient 
de verkeerssituatie en -veiligheid en de ter plaatse geldende maximumsnelheid 
opnieuw te worden beoordeeld;  

• Het openbaar vervoer dient geoptimaliseerd te worden en blijven, waardoor het 
een volwaardig en goed alternatief wordt en blijft voor de auto; 

• De huidige buslijnen en -haltes moeten minstens behouden blijven; 

• De buurtbus Vreeswijk dient in stand gehouden te worden en verder te worden 
geoptimaliseerd; 

• In het kader van de veiligheid dienen fietspaden, indien daarvoor voldoende ruimte 
is, zo veel mogelijk vrij te liggen (dus niet aan de rijweg vast of in ieder geval 
middels een verhoging te worden afgescheiden); 

• Er dient te worden gezorgd voor goede fietspaden die een goede doorstroming 
mogelijk maken en aansluiten op fietspaden en -routes van buurtgemeenten en van 
en naar belangrijke plekken in Nieuwegein (onder andere naar scholen, winkels en 
sportgelegenheden); 

 
 
 
 

12. Wijkbeheer  
Onze kernwaarden: 

• Er moet worden gestreefd naar een wijkgerichte aanpak, waarbij moet worden 
erkend dat het ene in de ene buurt en het andere in de andere buurt beter werkt;   

• Het huidige onderhoudsniveau van wegen en (speel)voorzieningen heeft in 
bepaalde wijken de kritische ondergrens bereikt. Dit betreft met name het 
onderhoud van bestrating, stadsmeubilair en speeltoestellen. Dit dient direct na 
constateren te worden aangepakt en dient niet te worden uitgesteld totdat het 
project ‘Betere Buurten’ of een ander project op die wijk wordt toegepast; 

• In alle wijken van Nieuwegein dient er sprake te zijn van een veilige en 
verantwoorde leefomgeving; 

• De gemeente moet structureel de wijken blijven bezoeken en met Nieuwegeiners 
praten om te luisteren wat er speelt in de wijk en om een luisterend oor te bieden. 
De gemeente moet er zijn voor de Nieuwegeiners. Ook hier spelen wijkplatforms 
en wijkinitiatieven een belangrijke rol; 

• Initiatieven vanuit de wijk worden gestimuleerd en gewaardeerd, waarbij de 
houding ‘ja, tenzij’ het uitgangspunt is. De gemeente moet met de Nieuwegeiners 
meedenken, bijvoorbeeld over de uitvoering en de financiering; 

• Leegstaande gebouwen moeten zo snel mogelijk omgevormd worden naar 
woningen (transformeren) of moeten op een andere manier nieuw leven 
ingeblazen worden, teneinde verloedering of kraken te voorkomen; 
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13. Migratie en statushouders 
Onze kernwaarden: 

• De gemeente moet erop toezien dat de verplichte inburgering ook wordt gevolgd. 
De gemeente dient de statushouders daarbij te helpen, door hen de weg te 
wijzen, bij het vervullen van de verplichtingen die zij hebben (bijvoorbeeld op 
grond van de Inburgeringswet);  

• Om de inburgering en de inzet op de arbeidsmarkt/school te versnellen, dient het 
belang van het leren van de Nederlandse taal te worden benadrukt; 

• Hoewel het doel is dat statushouders gaan deelnemen aan het sociale, 
maatschappelijke en werkende leven in Nieuwegein, moet er oog zijn voor hun 
(psychische) welbevinden en dient hulp en zorg die zij nodig hebben aangeboden 
te worden; 

• De gemeente dient te zorgen voor intensieve begeleiding van statushouders bij 
hun zoektocht naar woning, opleiding, werk, sociale activiteiten en welbevinden, 
waarbij het doel moet zijn om voor de langere termijn een meer structurele 
oplossing te vinden;  

• De gemeente moet de inzet van zorgtolken faciliteren, zodat kinderen niet meer 
hoeven te dienen als tolk voor familieleden of andere volwassenen; 

• De gemeente dient haar informatievoorziening in meerdere talen aan te bieden; 
 
 
 

14. Sport en bewegen 
Onze kernwaarden: 

• Iedereen die dat wil (of moet), moet kunnen sporten. Dat geldt voor jong en oud 
en voor specifieke doelgroepen (bv: Nieuwegeiners met een beperking of met een 
laag inkomen). Sporten en bewegen is, zeker onder de huidige Corona-
omstandigheden, voor iedereen van wezenlijk belang; 

• Ieder kind moet kunnen sporten en/of van een sportvereniging lid kunnen worden 
en een zwemdiploma (A en B) kunnen halen. Indien het gezin dit niet kan betalen, 
dient de gemeente dat te faciliteren/betalen. Dit geldt ook voor de aanschaf van 
de benodigde sportartikelen; 

• Huurtarieven voor (binnen en buiten)sportaccommodaties dienen voor 
verenigingen en voor particulieren betaalbaar te blijven; 

• De gemeente dient te zorgen voor voldoende en goed gefaciliteerde 
(binnen)sportaccommodaties/sporthallen/gymzalen, waarbij het bij voorkeur gaat 
om faciliteiten die multi-inzetbaar zijn;   

• De gemeente moet openstaan voor alle vormen van sporten/sportverenigingen; 

• Iedere vorm van verbinding of samenwerking tussen sportverenigingen dient te 
worden gestimuleerd; 

 
 

15. Erfgoed, toerisme, recreatie en evenementen 
Onze kernwaarden: 
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• De gemeente moet zich meer inzetten voor de promotie en het behoud van het 
erfgoed en de aantrekkelijke (toeristische) faciliteiten en plekken in Nieuwegein; 

• De gemeente dient er voor te zorgen dat de benodigde informatie over het 
erfgoed en de aantrekkelijke (toeristische) faciliteiten en plekken makkelijk te 
vinden is, onder andere op de website van de gemeente; 

• De dorpskernen Jutphaas en Vreeswijk moeten worden gekoesterd en op 
herkenbare wijze worden uitgedragen; 

• De gemeente dient de plekken waar aan het water kan worden gerecreëerd te 
behouden; 

• De gemeente moet meer openstaan voor het organiseren of ontvangen van 
grote(re) festivals en evenementen, waarbij wordt gedacht aan evenementen voor 
jong en oud; 

• De gemeente moet zich openstellen voor, en zelf nadenken over, 
uitgaansgelegenheden/vermaak voor jongeren, zowel binnen als buiten en zowel 
overdag als in de avonden en weekenden; 

• De gemeente dient te zorgen voor het behoud van de huidige monumenten en 
monumentale panden; 

 
 

16. Kunst en cultuur 
Onze kernwaarden: 

• Wij zijn tegen bezuinigingsmaatregelen op kunst en cultuur; 

• De gemeente mag zich bij subsidieverstrekking aan culturele instellingen 
(bijvoorbeeld aan theater De Kom) niet bemoeien met de programmakeuze en het 
-aanbod van de betreffende instellingen; 

• Scholen moeten worden gestimuleerd om kunst- en cultuureducatie meer vorm 
en inhoud te geven;  

• De gemeente dient Nieuwegeins creatief talent te stimuleren en te faciliteren; 

• Het gebruiken van alle faciliteiten en diensten van de bibliotheek (De Tweede 
Verdieping) moet voor alle Nieuwegeiners betaalbaar en mogelijk blijven; 

• De bibliotheek (De Tweede Verdieping) moet een belangrijke rol blijven spelen bij 
de aanpak van bepaalde sociale uitdagingen in Nieuwegein, zoals inburgering, 
leerachterstanden, laaggeletterdheid, eenzaamheid en gezondheidsproblemen; 

• Sociale wijk- en buurtactiviteiten moeten zoveel mogelijk worden gefaciliteerd en 
gestimuleerd en dus niet worden belemmerd door overbodige regelgeving. Ook 
hier geldt dus dat de houding van de gemeente positief en hartelijk moet zijn en 
moet uitgaan van de ‘ja, tenzij’-houding; 

 
 

17. Financiën 
Onze kernwaarden: 

• De gemeente dient een verantwoord en solide financieel beleid te voeren, welk 
beleid op een duidelijke manier wordt gecommuniceerd en uitgelegd zodat het 
beleid voor de gemeenteraad en voor de Nieuwegeiners goed controleerbaar en 
begrijpelijk is; 
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• De uitvoering van gemeentelijke taken die zijn ondergebracht in zogenoemde 
‘gemeenschappelijke regelingen’ moeten (blijvend) voortvarend opgepakt en 
uitgevoerd worden en moeten kritisch op hun functioneren worden beoordeeld; 

• De onroerendezaakbelasting (OZB) mag alleen verhoogd worden met de 
inflatiecorrectie en dus niet met een hoger percentage; 

• Overige gemeentelijke belastingen en heffingen dienen kostendekkend te zijn en 
dus geen ‘extra spaarpotje’ op te leveren; 

• Begrotingsoverschotten dienen terug te vloeien in de algemene reserve; 

• De gemeente dient een gedegen en consequent beleid voor het aflossen van de 
eigen schulden/leningen te ontwikkelen en te blijven voeren; 

 
 

18. Bestuur en organisatie 
Onze Kernwaarden: 

• Nieuwegeiners dienen zo vroeg mogelijk betrokken te worden bij beslissingen en 
plannen die betrekking hebben op hun leef/woonomgeving, -situatie en -
omstandigheden (participatie); 

• Politieke informatie en brieven vanuit de gemeente aan de Nieuwegeiners moeten 
in begrijpelijke taal zijn geschreven en moeten tijdig aan de gemeenteraad 
toegestuurd worden; 

• De website van de gemeente moet anders, beter en duidelijker, welke site ook 
toegankelijk moet worden voor anderstaligen, laaggeletterden, 
blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden; 

• Ouderen die moeite hebben met de digitalisering dienen door de gemeente te 
worden ondersteund; 

• Bij initiatieven van Nieuwegeiners of Nieuwegeinse ondernemers moet de 
houding van de gemeente positief en hartelijk zijn en uitgaan van de ‘ja, tenzij’-
houding; 

• De gemeente dient zich verder te ontwikkelen naar een eigentijdse, op 
Nieuwegeiners en bedrijven gerichte, klantvriendelijke en flexibele organisatie; 

• Het meldingsnummer 14030 (MOR-meldingen) moet beter en langer bereikbaar 
zijn (ook buiten kantooruren) en dient de meldingen sneller af te handelen en de 
toegepaste oplossing duidelijker aan de melder terug te koppelen; 

• De gemeente moet de samenwerking zoeken en behouden met omliggende 
gemeenten om efficiënter en krachtiger te kunnen opereren bij onderwerpen die 
grensoverschrijdend zijn en niet beperkt blijven tot Nieuwegein; 

• Er moet worden gestreefd naar een wijkgerichte aanpak, waarbij moet worden 
erkend dat het ene in de ene buurt en het andere in de andere buurt beter werkt;   

• De belangrijke rol van vrijwilligers en mantelzorgers dient door de gemeente te 
worden onderkend en ondersteund en meer te worden gewaardeerd; 

• De Nieuwegeiners moeten de gemeente beter weten te vinden in het geval ze 
vragen hebben of ze niet weten waar ze met hun vraag of probleem terecht 
kunnen. De gemeente moet dan ook laagdrempelig en goed bereikbaar zijn en de 
functie van (door)verwijzer vervullen;  
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• Het streven moet zijn om dure externe inhuur (van professionals) zo kort mogelijk 
te laten duren en alleen in te zetten indien de benodigde kennis en kunde niet 
‘intern’ aanwezig is;  

• Grote aandacht dient er te zijn voor de integriteit van bestuurders en politieke 
ambtsdragers, zoals wethouders en raadsleden; 
 
 

 

 
 


