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NIEUWEGEIN, DAAR WIL IK WONEN

Met deze visie gaan wij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in. Een Nieuwegein waar je graag wil 
wonen, omdat je: 

• In Nieuwegein sociaal, gezond en veilig kunt leven. 
• Zeker bent van je basisbestaan. 
• Goed en ruimhartig verzorgd wordt als je dat nodig hebt. 
• Betaalbaar kunt wonen. 
• Je kind een goede start kunt geven. 
• Jezelf kunt zijn. 
• Overal veilig op de fiets naar toe kunt. 
• Overal kunt profiteren van een groene omgeving. 
• Voorbereid bent op de toekomstige veranderingen in het klimaat. 
• Werk en bezigheden kunt vinden.
• Door de gemeente wordt uitgenodigd om mee te doen.

In ons verkiezingsprogramma is te lezen hoe de toekomstige fractie daaraan wil bijdragen. In de 
raadsperiode 2014-2018 heeft GroenLinks op diverse manieren besluitvorming beïnvloed of zelf 
initiatieven genomen. In het voorliggende programma kijken we ook terug op wat we hebben gedaan 
en bereikt, en ook op wat we soms wilden bereiken maar waar het niet is gelukt. 

We hebben dit programma geschreven met de inbreng van inwoners van Nieuwegein. Met hun 
ervaring en kennis, met de steun van kiezers, willen wij ons als GroenLinks inzetten voor een sociaal, 
gezond en duurzaam Nieuwegein. Wij zullen daarbij lastige keuzes niet uit de weg gaan.

Cora Coster, Voorzitter bestuur GroenLinks Nieuwegein
Marieke Schouten, Lijsttrekker GroenLinks Nieuwegein 
 

 

De eerste 6 kandidaten op onze kieslijst van links naar rechts:
Sylvana Noorbergen (5); Monique de Beer (4); Marieke Schouten (1), Dirk de Knecht (2); 
Lichelle Ankum (6) ; Mladen Acinger (3)
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1. DE SOCIALE EN GEZONDE GEMEENTE

In Nieuwegein werken wij aan een samenleving waar mensen met verschillende achtergronden, 
mogelijkheden en opvattingen zich thuis voelen. We erkennen dat er verschillen zijn tussen groepen 
mensen en individuele inwoners en willen daar rekening mee houden: onze samenleving is 
meerstemmig en mensen gaan uit van verschillende waarden. 

We zien ook dat de samenleving steeds meer gaat bestaan uit mensen die hun eigen weg kunnen 
vinden en mensen die ‘verloren’ raken. Deze tweedeling tussen mensen willen we verminderen en 
tegengaan. We willen werken aan een samenleving waarin we mensen verbinden en versterken. 
Waar mensen eigen initiatieven kunnen nemen en waar ontmoetingen tussen mensen actief worden 
bevorderd, mensen gezond kunnen leven. 

Om gezond en sociaal te kunnen leven, kijken we naar onze leefomgeving, of de juiste zorg 
beschikbaar is, naar onderwijs voor jong en oud, sport, kunst en cultuur, hoe we wonen en we kijken 
naar duurzame economie en werk.  

1.1 GEZOND IN EEN GEZONDE LEEFOMGEVING

Gelijke kansen op een goed, gezond leven. We kunnen er niet omheen: ook in Nieuwegein is er te 
veel verschil in kansen op een goed en gezond leven. Ongelijkheid zien we bijvoorbeeld in structurele 
inkomensverschillen, gezondheidsverschillen en in mogelijkheden tot maatschappelijke participatie. 
Dat is op zichzelf al een probleem en kan leiden tot meer problemen. De mensen van GroenLinks in 
Nieuwegein zetten zich met hart en hoofd in om deze verschillen zo klein mogelijk te maken én zij 
willen dat inwoners zo min mogelijk te lijden hebben onder deze verschillen. 

De leefomgeving is van invloed op ieders gezondheid. Wij willen dat er meer op wijkniveau in 
samenspraak met inwoners en zorgverleners (huisarts, wijkteam) bepaald wordt wat de belangrijkste 
bedreigingen van de gezondheid van de wijkbewoners zijn en hoe je die kunt aanpakken. We 
maken ons sterk voor het voorkómen van gezondheidsproblemen. Luchtverontreiniging, te weinig 
beweging en geluidsoverlast brengen gezondheidsrisico’s mee. Ingesloten tussen drie snelwegen 
en twee drukbevaren waterwegen is het noodzakelijk om alle mogelijkheden aan te grijpen om 
de luchtkwaliteit te verbeteren. Met gezamenlijke inspanning voorkomen en verminderen we de 
gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk. 

Voorkomen is beter dan genezen.  Met preventieve maatregelen helpen we 
gezondheidsproblemen te voorkomen. We houden er niet van om te dweilen met de kraan open. 
Daarom vinden we het zo belangrijk dat er veel werk gemaakt wordt van het voorkomen van ziektes 
en ongevallen. Hiermee zorgen we er ook voor dat zorg betaalbaar blijft.

We zetten ons in voor de volgende punten:
•  Kinderen leren op school hoe belangrijk en leuk het is om veel te bewegen en gezond te eten.
•  Het onderzoeken en aangrijpen van mogelijkheden om de luchtkwaliteit in Nieuwegein te 
    verbeteren. 
•  Groen in de stad: groene speelgebieden en ontspanning voor volwassenen.
•  Goede, groene mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen en te ontdekken.
•  Goede afspraken om te voorkomen dat inwoners ziek worden omdat ze te vaak, te veel alcohol 
   drinken. 
•  Samen met instellingen die met jongeren te maken hebben, binnen onderwijs, welzijn en sport, 
    maken we een plan om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan.
•  Scholen en sportkantines zijn alcoholvrij en rookvrij. 
•  We beschermen onze kinderen tegen het meeroken en het beginnen met roken.
•  Voldoende, toegankelijk en veilig vrijetijdsaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen.
•  Een vangnet voor inwoners met beperkte financiële middelen, zodat zij toch kunnen deelnemen aan 
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    de maatschappij. 
•  Programma’s op scholen om weerbaarheid van kinderen t.a.v. pesten, middelengebruik en 
    groepsdruk te vergroten.
•  Wijkbewoners maken met gemeente, wijkplatform en huisartsen inzichtelijk welke 
    gezondheidsproblemen er prioriteit moeten krijgen in de wijk.

1.2 GOEDE EN RUIMHARTIGE ZORG VOOR WIE DAT NODIG HEEFT

Goede zorg voor wie dat nodig heeft, ruimhartig en zorgzaam, is: samendoen en niemand laten 
vallen. Goede zorg vraagt ook om een kritische blik: wordt de juiste zorg verleend, niet te weinig 
maar ook niet te veel? Soms komen mensen in zulke grote problemen dat zij hulp nodig hebben. 
GroenLinks vindt dat waar nodig de zorg snel moet kunnen ingaan, omdat zo veel leed kan worden 
voorkomen. Goede zorg kunnen ontvangen, begint met weten waar je terecht kunt. Een goede sociale 
kaart vinden we van groot belang. 

De vraag van de hulpvrager staat centraal en het gaat om maatwerk. Wij willen zorg in de 
buurt en dichtbij de mensen door persoonlijk contact waarbij zeggenschap over het eigen leven en 
verstevigen van het eigen netwerk voorop staan. Iedere inwoner moet de vrijheid behouden om zelf 
zijn ‘regisseur’ in de zorg te kiezen. De zorgprofessionals verdienen meer vertrouwen in plaats van 
meer controle. Minder administratie betekent meer tijd voor zorg. De gemeente zorgt ervoor dat 
er goed samengewerkt kan worden tussen alle betrokkenen bij een zorgvraag en maakt daarover 
afspraken. Zorgverleners moeten voor langere tijd weten waar ze op kunnen rekenen. Dat betekent 
dat er voor meerdere jaren contracten afgesloten moeten worden door de gemeente. Op deze wijze 
kunnen ook de kosten goed beheersbaar blijven.

We worden gemiddeld steeds ouder en ons leven telt steeds meer gezonde jaren. Alleen is 
die goede gezondheid niet gelijk verdeeld over de Nederlandse bevolking. Mensen met lagere 
inkomens en een lagere opleiding, leven gemiddeld 7 jaar korter en zelfs 19 jaar minder in 
goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Deze verschillen noemen we 
gezondheidsachterstanden. De verschillen groeien, ondanks de algemene economische groei. 

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Zo hebben 
individuele factoren als erfelijkheid en leefstijl een grote invloed. Maar ook factoren in de 
omgeving en de omstandigheden waarin mensen wonen, werken en opgroeien spelen een 
belangrijke rol. 
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Wij zetten ons in voor de volgende punten: 
•  Goede kwaliteit van passende zorg. 
•  Zorg blijft ook telefonisch bereikbaar. 
•  De eigen bijdrage is geen belemmering voor het krijgen van de benodigde zorg. 
•  De zorgpleinen, openbare wijkaccommodaties en de Tweede Verdieping bieden praktische 
    ondersteuning bij het zoeken naar hulp en ondersteuning. 
•  Langlopende contracten met zorgverleners. 
•  Het sociaal wijkteam krijgt een maatwerkbudget voor het snel oplossen van éénmalige financiële 
    struikelblokken die een goede oplossing in de weg staan. 
•  Klachten van inwoners worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening.
•  Mantelzorgers worden goed ondersteund bij de uitvoering van hun taken.
•  De gemeente faciliteert de mogelijkheden voor een goede match tussen zorgvrager en –aanbieder, 
    zowel van professionals als van vrijwilligers.

1.3 ZELFSTANDIG LEVEN, SOMS MET EEN STEUNTJE IN DE RUG?

Thuis wonen.  Zo lang mogelijk thuis wonen voor iedereen die dat goed kan en wil. Goede 
ondersteuning van de ouder wordende mens, van kinderen en volwassenen met een beperking 
en hun naasten kan nodig zijn en daar mag niet op bezuinigd worden. Bijvoorbeeld: genoeg 
huishoudelijke hulp, ondersteuning vanuit de thuiszorg, aanpassing van de woning, goede 
mogelijkheden om zelf zorg in te kopen en taakverlichting van de mantelzorger. Er moet een 
goed vangnet zijn voor als het niet meer kan en niet meer wil. Dat vangnet houdt in: voldoende 
zorgplaatsen met variatie in zorgaanbod en type. GroenLinks steunt kleinschalige zorginitiatieven 
van inwoners die gezamenlijk de zorg voor hun naasten willen organiseren. Voldoende passende 
woonmogelijkheden zijn ook nodig voor de mensen die gebruik maken van het speciaal onderwijs, 
beschut werken en beschut wonen.

Cliëntondersteuning. Dat geldt ook voor het op tijd vinden van de juiste hulp. Onafhankelijke 
cliëntondersteuning kan daarbij nodig zijn. Deze onafhankelijke cliëntondersteuning moet voor 
iedereen toegankelijk en gemakkelijk vindbaar zijn. Een cliëntondersteuner moet waar nodig 
praktische regelzaken uit handen kunnen nemen van ouders en mantelzorgers zodat deze hun volle 
aandacht kunnen geven aan de persoon die dat nodig heeft.

Vaardigheden. Om de weg te vinden in alle regels, informatie en instanties moet je beschikken over 
een goed stel vaardigheden. We willen ervoor zorgen dat ook de mensen die minder vaardig zijn 
toegang hebben tot alle voorzieningen. 

WAT HEBBEN WE GEDAAN:
vanaf 2015 heeft de gemeente veel meer taken gekregen in de zorg. GroenLinks heeft het voor 
elkaar gekregen dat de Raad meer invloed heeft op het onderzoeken of in Nieuwegein de goede 
dingen gedaan worden en of ze goed gedaan worden.We hebben een breed netwerk en zijn 
hierdoor goed op de hoogte van wat er in Nieuwegein speelt, we hebben dit gebruikt om kritische 
vragen te stellen en waar mogelijk met voorstellen te komen. Inmiddels is er een aantal kritische 
rapporten geschreven die ertoe geleid hebben dat de gemeente meer is gaan investeren in 
Geynwijs. Naar verwachting wordt eind 2017 opnieuw besloten hoe verder te gaan met Geynwijs

Van inwoners hoorden we regelmatig dat ze niet goed wisten waar ze terecht kunnen voor zorg: 
we hebben in 2015 tot twee keer toe via een ‘Artikel 42 brief’ het college kritisch bevraagd over de 
gebrekkige sociale kaart waardoor inwoners niet goed hun weg konden vinden naar goede zorg.
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Wij zetten ons in voor de volgende punten:
•  De gemeente heeft goed zicht op hulp- en zorgvragen van inwoners.
•  Structureel voldoende en gevarieerd woonaanbod voor mensen die begeleid of beschermd willen 
    wonen.
•  Beschermde wooneenheden dicht in de buurt van openbaar vervoer, winkels en zorg.
•  Het vinden van de weg naar zorg en gemeentelijke regelingen en verplichtingen moet minder 
    complex. 
•  Onafhankelijke cliëntondersteuning bij het vinden van de weg in de regelingen.
•  Mensen die bellen met een zorgorganisatie of gemeentelijke instelling krijgen een persoon te 
    spreken en geen computer met keuzemenu’s. 
•  Iedere inwoner kan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner, die ondersteunt bij 
    het vinden en organiseren van de juiste hulp.
•  Een onafhankelijke ombudsfunctionaris, die mensen ondersteunt bij klachten over zorg, WMO en 
    beschut werk.  
•  Zoveel mogelijk mensen die kunnen lezen en schrijven is een prioriteit en wordt integraal 
   opgenomen in het beleid sociale domein. 
•  De gemeente communiceert voor iedereen begrijpelijk in de bewonersbrieven, digitale formulieren 
    en gemeentelijke websites. Deze zijn toegankelijk, ook voor inwoners die moeite hebben met lezen   
    en schrijven (laaggeletterden) en die niet goed overweg kunnen met de computer.
•  Uitvoerende organisaties zoals wijkteams, schuldhulpverlening en gemeentelijke loketten signaleren 
    laaggeletterdheid.
•  Een panel van laaggeletterden dat de gemeente hierover jaarlijks adviseert. 
•  De gemeente zet alles op alles om alle kinderen te leren lezen en schrijven.
•  De rol van bibliotheken verder verbreden: de bibliotheek heeft een centrale plek in de gemeente 
   en die moet behouden blijven. Er komt extra inzet om volwassenen die moeite hebben met de taal 
   (zowel nieuwkomers als autochtonen) naar de bibliotheek te krijgen voor extra programma’s en 
   mogelijkheden. 

WAT HEBBEN WE GEDAAN:
door veranderingen in de wetgeving is de financiering van de rijksoverheid voor mensen die 
in een beschutte werkomgeving werken, veranderd en wordt de gemeente verantwoordelijk 
hiervoor. Dit heeft grote gevolgen voor het bestaan van de Pauwbedrijven.  GroenLinks heeft 
met een motie ‘Toekomstscenario brede ondersteuning bij (on-)betaald werk’ de oproep gedaan 
om de locatie IJsselstein te behouden als beschutte werkplaats voor mensen met een beperking. 
Deze motie is aangenomen. 
De motie ’Borging expertise Pauwbedrijven’ hebben we mee ingediend; hierin wordt het College 
opgedragen om de kennis en ervaring van de medewerkers van Pauw-bedrijven in de nieuwe 
organisatie een plaats te geven.

Naar schatting is in Nederland 15 % van de inwoners niet in staat om deel te nemen aan 
het maatschappelijk leven. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je 
minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. Om 
zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij zullen inwoners in de toekomst steeds 
meer digitale- en taalvaardigheden nodig hebben. De digitale kloof dreigt echter steeds groter te 
worden.
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1.4 EEN GOEDE START VOOR ALLE KINDEREN

Een gelukkige jeugd in Nieuwegein, dat is ons ideaal. Voor veel kinderen en jeugdigen lukt 
dat dankzij de kracht van de jeugdigen zelf, hun ouders en andere opvoeders en dankzij de vele 
maatschappelijke organisaties en initiatieven. Ook alle voorzieningen van gezondheidszorg, onderwijs, 
welzijn en veiligheid dragen hieraan bij. Maar opgroeien en opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Soms 
zitten kinderen in een moeilijke opvoedsituatie waar veel problemen zijn en ook zijn er kinderen die 
persoonsgebonden problemen hebben. Dit vraagt om specifiek beleid; soms gericht op meerdere 
problemen in het gezin en soms vooral om ouders te ondersteunen in hun zorg voor hun kind.

Spelen is ontwikkelen. Spelen is voor kinderen hun ‘dagelijks werk’. Binnen en buiten, alleen of 
samen met andere kinderen, met en zonder volwassenen in de buurt. Spelen is veelzijdig: bewegen, 
bouwen, ravotten, fantaseren; soms stil en ingetogen, dan weer luidruchtig en uitbundig. 
Bewonersinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speel-o-theken, speeltuinen (bouwen, 
natuur), scouting en kindervakantiewerk zijn van groot belang en kunnen rekenen op medewerking 
van de gemeente. GroenLinks vindt het belangrijk dat alle Nieuwegeinse kinderen zwemmen. 
Schoolzwemmen voorkomt dat de kinderen uit kansarme gezinnen niet leren zwemmen. Zwemmen 
is goed voor de motoriek van kinderen en is één van de mogelijkheden om kinderen kennis te laten 
maken met een beweegactiviteit. Daarbij is kunnen zwemmen in een waterrijk land een noodzaak.

Alle beleid is jeugdbeleid. Ook de gemeente heeft een taak op het gebied van opgroeien en 
opvoeden. De brede taak van de gemeente is om op alle beleidsterreinen rekening te houden met de 
gevolgen van het beleid voor kinderen, jongeren en opvoeders. Armoede, schulden, werkloosheid en 
slechte woonomstandigheden hebben een negatief effect op gezinnen, leiden tot meer problemen in 
de ontwikkeling van kinderen en vormen een extra belasting voor de opvoeders. Dat geldt ook voor 
sociaal isolement, dat samenhangt met armoede en uitzichtloosheid. 

Verbinding is belangrijker dan regie. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
de Jeugdwet. Zij moet ervoor zorgen dat de jeugdigen en de opvoeders die hulp nodig hebben, 
gemakkelijk en tijdig de juiste hulp kunnen vinden. Inwoners zoeken op veel verschillende manieren 
en langs verschillende routes hulp. De inwoners moeten invloed hebben op de persoon en de 
instelling die de hulp levert. 

De gemeente heeft niet de regie over het leven van de inwoners; dat hebben ze zelf. De gemeente 
heeft wel regie over de vraag waaraan het geld wordt uitgegeven. Net als iedere inwoner en iedere 
organisatie moet ook de gemeente niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Dus moeten er 
keuzes gemaakt worden en dat moeten inhoudelijke keuzes zijn. Daarom is het belangrijk, dat 
iedereen ook nadenkt over de kosten van de hulp ten opzichte van het doel en de noodzaak. 
Een kindvriendelijke leefomgeving en goede gezinsbegeleiding komen direct aan de jeugd ten goede. 
Investeringen in deze basisvoorzieningen beperken de noodzaak van dure zorgstructuren en inzet van 
jeugdzorg.

Elk kind telt.  GroenLinks vindt jeugdzorg geslaagd als we zeker weten dat we ook de kinderen en 
jongeren die te maken hebben met grote problemen een duurzaam perspectief kunnen bieden. Zij 
krijgen de boodschap dat ze welkom zijn in de samenleving. Dit zijn belangrijke voorwaarden om uit te 
kunnen groeien tot gewaardeerde, evenwichtige volwassenen.

De jeugdigen die uithuisgeplaatst worden en verblijven in een tehuis, gesloten jeugdzorg of justitiële 
jeugdinrichting, vormen een kleine minderheid van alle jeugdigen. Maar het zijn wel deze jeugdigen en 
hun directe omgeving die de zorg het hardst nodig hebben. Wij willen dat er voldoende geld voor deze 
zorg beschikbaar is. Dit geldt ook voor gezinnen met meervoudige en hardnekkige problemen. Deze 
jeugdigen en deze gezinnen krijgen te maken met veel instanties en met mechanismen van uitstoting. 
Sommige gezinnen veroorzaken overlast, komen in conflict met allerlei instanties en moeten steeds 
verhuizen. Kinderen worden van school gestuurd, of gaan zelf niet meer. Soms is het onvermijdelijk, 
dat een gezin moet verhuizen of dat een jeugdige in een institutie wordt geplaatst. 
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Wij zetten ons in voor de volgende punten:
•  Voorzieningen zoals sportclubs, zwemles, verenigingen en muzieklessen zijn ook toegankelijk voor 
    kinderen uit kansarme gezinnen.
•  Ieder kind komt in beeld bij de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ). De JGZ moet voldoende mogelijkheden 
    hebben om kinderen vanaf de geboorte tot hun 18de zo vaak te zien als nodig is. De JGZ signaleert 
    vroegtijdig taalachterstanden en andere problemen en hulpvragen bij kinderen en hun opvoeders. 
•  Kinderen en hun ouders hebben zélf een stem in het zoeken naar de beste oplossing.
•  Wachtlijsten zijn niet acceptabel bij dringende hulpvragen. 
•  De zorg die sommige jongeren nodig hebben stopt niet ineens als ze 18 worden en stopt pas als er 
   geen zorg meer nodig is.
•  Jeugdzorg heeft prioriteit ook al is deze relatief kostbaar, en de gemeente maakt zichtbaar wat er in 
   de jeugdzorg gebeurt.
•  Problemen met hangjongeren lossen we samen met jongeren en omwonenden op.
•  Er is laagdrempelige informatie en advies beschikbaar en een goed preventief aanbod, zoals 
   opvoedondersteuning. Door medewerkers moet tijdig worden onderkend of er meer specialistische 
   hulp moet worden ingezet.
•  Kritisch zijn op uitgaven betekent ook kritisch op de kosten van de gemeente, zoals inzet van 
   medewerkers, regisseurs, toezichthouders, registratiesystemen, inkopers. Uitvoeringskosten worden 
   in beeld gebracht. 
•  Elk kind leert zwemmen. 

1.5 ONDERWIJS EN ONDERWIJSHUISVESTING

Kinderen en jongeren worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de 
maatschappij. Dat betekent een samenspel tussen opvoeding door ouders en gebruik maken van alle 
kansen die onderwijs biedt. Het ultieme doel is dat iedereen zich kan ontwikkelen en zo gekwalificeerd 
is dat hij/zij zelfstandig kan functioneren. 

Elk kind krijgt het onderwijs dat past bij zijn of haar talenten en beperkingen. Het onderwijs 
speelt een grote rol in het bieden van kansen aan alle kinderen. Ons onderwijs moet erop gericht zijn 
om de achterstanden waarmee kinderen beginnen, weg te werken en zo de talenten van kinderen 
verder te ontwikkelen. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. 
Naast de reguliere basis- en middelbare scholen moet er veel aandacht zijn voor speciale vormen van 
onderwijs voor kinderen die bijzondere talenten hebben; die soms minder begaafd en soms meer 
begaafd zijn. Alhoewel de lokale overheid weinig zeggenschap heeft over onderwijsinhoud bestaat wel 
de mogelijkheid om speciale onderwijsvormen binnen de gemeentegrenzen te krijgen. 

Groen Links vindt het belangrijk dat er op een goede manier inhoud wordt gegeven aan passend 
onderwijs. Het is daarom belangrijk schoolbesturen te stimuleren om ervoor te zorgen dat er tijd en 
geld wordt besteed aan deskundigheidsbevordering ten behoeve van het omgaan met kinderen met 
een beperking. Dit geldt voor interne begeleiders en remedial teachers, maar ook voor de docenten 
die de kinderen dagelijks zien.

Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen. 
Ook hier vinden we groen belangrijk en gunnen we kinderen een groen speelplein. De gemeente 
maakt samen met het onderwijs afspraken over de zorg die de gemeente via de verschillende 
jeugdzorgaanbieders levert. Onderwijs en gemeente bieden samen en in samenhang, passend 
onderwijs en passende opvoedondersteuning aan de leerling, het gezin en docenten in de klas. 

Iedere jongere zit op school of volgt een aangepast leertraject: geen enkele leerplichtige jongere zit 
thuis. Bij problemen wordt samen met de jongeren en hun ouders bekeken wat daarvan de oorzaak 
is.De gemeente kan een verbindende schakel vormen en initiatieven faciliteren waar het gaat om de 
samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio.
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Bijzondere aandacht vragen de kinderen met een leerplichtvrijstelling. De afgelopen jaren is een 
trend zichtbaar waarbij gelukkig steeds minder leerplichtige kinderen thuiszitten, maar waarbij het 
aantal kinderen met een vrijstelling voor leerplicht toeneemt. Reden van vrijstelling is vaak psychische 
problematiek. Veel van deze kinderen zijn leerbaar. Het vraagt maximale inspanning van de gemeente 
in samenwerking met scholen om ook voor deze groep in een passend onderwijsaanbod te voorzien, 
waarbij tegelijkertijd de privacy van de leerlingen gewaarborgd blijft. Voor beide groepen thuiszitters 
is maatwerk nodig, in de vorm van onderwijs-zorg arrangementen, om ook deze kinderen tot hun 
recht te laten komen. Bij een goed aanbod en afstemming van zorg en onderwijs, blijft het aantal 
vrijstellingen beperkt en blijft terugleiden naar onderwijs voor veel kinderen in beeld.

Nieuwegein is de stad van onderwijs en techniek. Naast het primair en voortgezet onderwijs hoort 
in Nieuwegein of de regio ook het Middelbaar Beroepsonderwijs een volwaardige plek te hebben. 
Middelbaar Beroepsonderwijs op terreinen zoals onder andere gezondheid, ICT, techniek en 
logistiek. Wij willen dat de gemeente een actieve rol neemt in het bij elkaar brengen van bedrijven en 
onderwijsinstellingen om het aanbod van de opleidingen goed aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt 
en om werkgevers in Nieuwegein aan te sporen om voldoende leer- en stageplaatsen aan te bieden. 
Investeren in ontplooiing van jongeren en in het bieden van perspectief op goed onderwijs en 
stageplekken levert een actieve bijdrage aan het verminderen van jeugdwerkloosheid. De gemeente 
zet zich actief in voor het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt. 

Onderwijs- en sporthuisvesting
Wij willen dat de uitvoering van het onderwijshuisvestingsprogramma 2030 voortgezet wordt waarbij 
in iedere wijk een multifunctioneel gebouw is voor onderwijs, hierin kunnen ook meerdere scholen 
gevestigd zijn of kinderopvang. Gestimuleerd wordt dat schoolgebouwen beschikbaar en geschikt zijn 
voor maatschappelijke doeleinden, cultuur en sport. 
Alle gebouwen kennen een bij de functie passend binnenklimaat. Alle gebouwen zijn van duurzame, 
onderhoudsvriendelijke materialen gemaakt, flexibel in de mogelijkheden en energieleverend.

Wij zetten ons in voor de volgende punten: 
•  Duurzame sportvoorzieningen moeten op plaatsen liggen waar kinderen en jongeren veilig en 
    gemakkelijk kunnen komen; kinderen en jongeren zijn welkom in de openbare ruimte.
•  Elke wijk heeft een duurzaam multifunctioneel gebouw voor onderwijs, sport en andere 
    maatschappelijke doelen, met groene speelgebieden.  
•  Jongeren worden door de gemeente actief uitgedaagd om positieve initiatieven te nemen.
•  Alle leerplichtige jongeren volgen onderwijs.  
•  Gemeente, onderwijsinstellingen en werkgevers zetten zich samen in voor goed en passend 
    onderwijs. 
•  Er moet een naadloze samenwerking zijn tussen de scholen en Geynwijs.
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1.6 BESTAANSZEKERHEID

Je telt mee en je hebt een leefbaar inkomen. Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of 
om op een andere manier het gevoel te hebben ‘een steentje bij te dragen’ aan de samenleving. 
GroenLinks wil dat iedereen naar vermogen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of 
vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het de taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld 
met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt is: minder regels en meer vertrouwen in 
de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van onnodige regels voor mensen met een bijstandsuitkering. 
Wij vinden dat zij meer mogen bijverdienen en willen dat er minder dwang wordt opgelegd. 
GroenLinks spant zich in om voor alle opleidingsniveaus de werkgelegenheid te optimaliseren.  

We willen voorkomen dat mensen in de schulden geraken. Er zijn veel initiatieven in 
schuldhulpverlening waarvan niet zeker is of ze effectief zijn. Wij willen dat de gemeente de meest 
effectieve vorm van schuldhulpverlening inzet. Veel mensen die in de schulden terecht zijn gekomen 
kampen met psychische problemen. In het traject van oplossen van de schuldenproblematiek speelt 
psychische ondersteuning een grote rol om uit een vicieuze cirkel te kunnen ontsnappen.

Door veranderingen op de arbeidsmarkt is er vaak sprake van een mismatch tussen wat mensen 
kunnen en wat er van hen gevraagd wordt. Zo ontstaat er een nieuwe groep van werkzoekenden. Dit 
kunnen bijvoorbeeld ouderen zijn, nieuwkomers, starters van eigen bedrijf, kunstenaars of mensen 
uit de dienstensector die als gevolg van digitalisering geen werk meer hebben. GroenLinks wil dat de 
gemeente een experiment begint met een regelarm inkomen, zodat deze groep mensen gelegenheid 
krijgt te werken aan een zinvolle bijdrage aan de samenleving. 

Wij zetten ons in voor de volgende punten:
•  Aansluiten bij experimenten met regelarm inkomen.
•  Onderzoek naar effectiviteit van bewindvoering en schuldhulpverlening. 
•  Intensieve samenwerking tussen schuldhulpverlening en GGZ om de achterliggende psychische 
    problematiek bij mensen met schulden aan te pakken.
•  Minder regels, meer vertrouwen in keuzes van mensen zelf.
•  Ieder kind kan meedoen; financiële problemen van ouders mogen kinderen niet hinderen deel te 
    nemen aan de samenleving. 
•  In samenspraak met de Stichting Leergeld wordt bijgesprongen waar geld een belemmering vormt 
   voor deelname aan school en andere activiteiten. Financiële regelingen voor mensen die een 
   inkomen rond het bestaansminimum hebben worden actief aangeboden aan de beoogde 
   doelgroep.

1.7 NIEUWEGEIN INSPIREERT

Kunst en cultuur deel je, ook in Nieuwegein. Deelnemen aan kunst en cultuur biedt mensen een 
positieve en zinvolle ontmoeting met anderen, waarin zij zich kunnen verbinden én zich kunnen 
onderscheiden. Kunst en cultuur verrijken de woonomgeving; mensen die deelnemen aan kunst en 
cultuur ontwikkelen creatieve kracht en leren zich te uiten op een persoonlijke en onafhankelijke 
manier. In gemeenten met een sterk cultureel leven willen mensen graag wonen en werken en 
bedrijven vestigen zich er graag. 
GroenLinks wil dat Nieuwegein het maken, beleven en delen van een diversiteit aan kunst en cultuur 
weer belangrijk maakt, zodat het voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. 
Dat vraagt om een infrastructuur waarin mensen cultuur kunnen delen, zoals podia, ateliers, 
muziek-en toneelverenigingen, musea, theaters, centra voor de kunsten, bibliotheken, festivals en 
evenementen. Het vraagt om beleid met (slim) geld, met sturen en terugverdienen. Het vraagt om 
informeren, stimuleren, creatief meedenken, zichtbaar maken, partijen bij elkaar brengen, initiatieven 
ondersteunen - ook financieel. 

GroenLinks onderschrijft het belang van kunst en cultuur op de scholen: geen kind wordt in 
Nieuwegein 18 jaar zonder in aanraking te zijn gekomen met dans, toneel, beeldende kunst, een 
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muziekinstrument, schrijven of zonder ooit een voet te hebben gezet in theater en bibliotheek. 
Iedereen die 18 jaar wordt krijgt een vrij te besteden kunstvoucher. 

Beeldende kunst in de openbare ruimte draagt bij aan de herkenbaarheid en leefbaarheid van buurt 
en stad. Nieuwegein herbergt een schat aan zulke kunst. Behoud van cultureel-historisch erfgoed is 
belangrijk. Wat GroenLinks betreft zijn ook nieuwe projecten, in samenwerking met kunstenaars en 
inwoners, welkom.
 
Als mensen met talent opstaan heeft dat een positieve uitstraling op de stad. GroenLinks vindt het 
belangrijk dat we als Nieuwegeiners laten zien dat we trots zijn op onze toptalenten, prijswinnaars en 
succesvolle kunstenaars. 

Een veelbelovende landelijke ontwikkeling is de integratie van zorg en cultuur. Mensen die 
participeren in kunst en cultuur krijgen meer zelfvertrouwen, ervaren zingeving in hun bestaan en dat 
maakt dat hun zorgvraag daalt en hun zelfredzaamheid toeneemt. Nieuwegein kan deze ontwikkeling 
stimuleren door zorg- en cultuuraanbieders samen te brengen. 

Wij zetten ons in voor de volgende punten: 
•  Met de N-pas is het mogelijk om gebruik te maken van het culturele aanbod in Nieuwegein.
•  Het uitbreiden van kunst- en cultuureducatie op scholen.
•  Eén keer per jaar worden alle 18-jarigen uitgenodigd in de Kom. Zij krijgen een kunst- en cultuur 
    voucher voor hun 18de verjaardag.
•  Kunst-in-de-wijk wordt gestimuleerd.
•  Het Nieuwegeinse cultureel erfgoed wordt in de schijnwerpers gezet: aantrekkelijker en 
   toegankelijker voor algemeen publiek.
•  Nieuwegein stimuleert samenwerkingsprojecten van kunstenaars en inwoners.
•  Nieuwegeinse succesvolle kunstenaars worden in de schijnwerpers gezet.
•  Jongeren krijgen de ruimte voor hun eigen kunstuitingen door bijvoorbeeld ongewenste graffiti om 
   te zetten in gewenste kunst.

1.8 GEZOND EN BETAALBAAR WONEN 

Nieuwegein heeft de grenzen van groei bereikt, er zijn nog een beperkt aantal locaties beschikbaar 
die geschikt zijn voor woningbouw. Toch blijft de vraag naar betaalbare woningen in Nieuwegein 
groot. Er zijn mogelijkheden om leegstaande kantoorgebouwen te transformeren naar woonruimte, 
maar GroenLinks vindt dat er grenzen gesteld kunnen worden aan de groei van de bouw van nieuwe 
woningen. In de afgelopen raadsperiode hebben we dan ook nadrukkelijk aangegeven op welke 
locaties wij willen dat er niet gebouwd gaat worden. Hier zullen we aan vasthouden. Het zou goed zijn 
te kijken op welke wijze bestaande woningen waar minder vraag naar is, getransformeerd kunnen 
worden naar woningen die levensloopbestending zijn. 

De verwachting is dat de vraag naar betaalbare woningen blijft 
groeien tot 2025. De regio’s Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Flevoland worden gezien als regio’s die in de komende jaren 
zullen blijven groeien terwijl de verwachting is dat andere regio’s 
zullen krimpen.



13

Verdichting. Omdat er weinig ruimte is waar gebouwd kan worden, is er vooral sprake van 
verdichting: het toevoegen van bebouwing in een al bebouwd gebied. Nieuwegein ligt ingeklemd 
tussen snelwegen en de rivier de Lek. Voor het toevoegen van nog meer woningen in bebouwd gebied 
zijn goede voorwaarden nodig: de aanwezigheid van voldoende hoogwaardig groen, mogelijkheden 
voor kinderen om buiten te spelen, om elkaar te ontmoeten, goede wandel-en fietsverbindingen, 
goede mix van woningen en een fijnmazig openbaar vervoernetwerk. Het groenstructuur netwerk 
is daarom erg belangrijk: GroenLinks vindt dat er actief geïnvesteerd moet worden in deze 
groenstructuur zodat het bestaat uit functioneel groen dat ecologische waarde heeft. Als niet aan 
deze voorwaarden voldaan kan worden, zal de keuze gemaakt moeten worden om niet te bouwen.

GroenLinks wil werken aan voldoende betaalbare en duurzame woningen. Daarbij vinden we 
het belangrijk dat er goede voorwaarden zijn om ervoor te zorgen dat mensen kunnen wonen 
in een groen en gezond Nieuwegein. Inwoners zelf spelen daarin een grote rol, individueel 
en in de wijkplatforms of in zelf opgerichte organisaties - en uiteraard de gemeente zelf, de 
woningbouwcorporaties en eigenaren van leegstaande kantoren. Zie hiervoor ook paragraaf 2.1.  

GroenLinks vindt dat gemeente, projectontwikkelaars en (toekomstige) inwoners gezamenlijk 
moeten werken aan de inrichting van de woonomgeving en dit geldt vooral voor de omgeving 
waar bedrijfsgebouwen worden omgevormd naar woningen. Daarbij wordt er ingezet op het 
creëren van een groene leefomgeving, die middels wandelpaden in verbinding staat met parken en 
speelgebieden. Daar zijn speelruimtes voor jonge kinderen en ontmoetingsplekken voor iedereen. 
De bestaande dierenweides, waar het dierenwelzijn goed geborgd zal moeten zijn, maken onderdeel 
uit van deze ontmoetingsplekken. Ook goede fietsverbindingen horen daar bij: voor de aansluiting 
met andere wijken, functioneel groen, speelgelegenheden voor kinderen, bereikbaarheid openbaar 
vervoer en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. Bij de inrichting van de directe woonomgeving 
wordt rekening gehouden met veranderingen van het klimaat, bijvoorbeeld door de aanleg van wadi’s 
waarin water kan worden opgevangen.

Nieuwegein is koploper op het gebied van het omvormen van leegstaande kantoren naar woningen. 
Daar is GroenLinks trots op. Ook in de komende periode wil GroenLinks zich blijven inzetten 
voor kantorentransformatie. Wij willen voorkomen dat door de hoge druk op de woningmarkt 
er te veel en te kleine wooneenheden worden gebouwd, waardoor de leefomgeving van 
meerpersoonshuishoudens te klein wordt. Wij zetten in op een minimale omvang van woonruimtes 
van 50m² en een begrenzing aan huurprijzen (bij huur van €750, minimaal 50m2; bij een huur van 
€950, minimaal 80m2).

Wij vinden het niet vanzelfsprekend dat leegstaande bedrijfsgebouwen op specifieke bedrijfsterreinen 
zoals bijvoorbeeld de Plettenburg Oost worden omgebouwd naar woningen. Dit zijn gebieden die 
ingericht zijn voor bedrijven: vanwege de gunstige ligging van Nieuwegein is het belangrijk dat er 
een goed vestigingsklimaat blijft en is het niet altijd wenselijk als bedrijfsgebieden worden gemengd 
met woningen. Leegstaande gebouwen lenen zich dan niet altijd voor het transformeren naar 
woonruimten. Voorwaarden bij de transformatie van leegstaande gebouwen is dat er voldoende 
aansluiting bij scholen, zorgaanbod, en winkels is en dat er een gezonde en groene leefomgeving 
wordt ontwikkeld. We zullen dan ook de transformatie van De Meander (voormalig stadshuis) kritisch 
volgen.   

Ook eigenaren van oudere gebouwen die worden omgebouwd naar woningen, kunnen en moeten 
inzetten op energiezuinige woningen, en woningen die gebruikmaken van duurzame energie. De 
routekaart Nieuwegein Energieneutraal is daarvoor een leidraad, maar GroenLinks wil graag een 
stapje verder gaan: wanneer leegstaande bedrijven worden getransformeerd, dan zijn energie 
neutrale gebouwen de norm. Ons streven is om als Nieuwegein Energieneutraal te zijn in 2035.

GroenLinks vindt het belangrijk dat 30% van de totale woningvoorraad in Nieuwegein bestaat 
uit sociale huurwoningen, en dat de totale woningvoorraad ook woningen heeft in het duurdere 
segment.  De grote vraag naar woningen geldt voor de hele regio. Nieuwegein moet dan ook actief 
samenwerken met de omliggende gemeenten, om een goede verdeling van een betaalbaar en 
gevarieerd aanbod van woningen in de regio te waarborgen. Deze samenwerking is ook noodzakelijk 
omdat de omliggende gemeenten steeds mee naar elkaar toe groeien.  
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Wij zetten ons in voor de volgende punten:
•  Verdichting van Nieuwegein met voorwaarden: groene en sociale leefomgeving, groen met 
    ecologische kwaliteit; goede langzaam verkeersverbindingen en winkels, zorgvoorzieningen in de 
    buurt.
•  Minimaal 30% van totale woningvoorraad bestaat uit sociale woningen.
•  Betaalbare huurwoningen: beschikbare leefruimte in goede verhouding tot de huurprijs.
•  Transformatie van leegstaande gebouwen leidt altijd tot duurzame gebouwen.
•  Gemeente, en projectontwikkelaars, en (toekomstige)inwoners werken aan en investeren samen in 
    de inrichting van de woonomgeving die rekening houdt met de veranderingen van het klimaat.
•  Goede langzame verkeersverbindingen tussen de wijken. 

1.9 DUURZAME ECONOMIE EN WERK 

Nieuwegein is door zijn ligging gunstig voor ondernemers en dat biedt veel kansen: voor 
werkgelegenheid, voor samenwerking met onderwijs, en vooral ook voor duurzaam ondernemen. In 
2017 stond Nieuwegein op de 4de plaats in de top-5 van de economisch best presterende gemeenten 
in Nederland. Maar niet alleen een gunstige ligging draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat: 
ook een divers kunst- en cultuuraanbod, goede openbaar vervoerverbindingen en een sociaal veilige 
omgeving. 

Startende ondernemers. Wij willen dat de gemeente ook startende ondernemers actief 
ondersteunt en mogelijkheden biedt om zich te vestigen in de wijken in de buurt van de kleinere 
winkelgebieden zodat hiermee ook een bijdrage wordt geleverd aan de levendigheid van de kleinere 
winkelcentra. 

Innovatieve en duurzame ondernemers. Wij willen dat de gemeente innovaties stimuleert, vooral 
die innovaties die bijdragen aan een duurzame en circulaire economie. Er wordt een jaarlijkse prijs 
ingesteld voor de ‘meest duurzame ondernemer van het jaar’ en uitgereikt aan de ondernemer die 
heeft aangetoond te investeren in de best beschikbare duurzame technologie. Dit wordt onderdeel 
van de Nieuwegeinse stadspromotie. Ook stimuleert Nieuwegein het opzetten van een netwerk van 
Nieuwegeinse bedrijven met het thema duurzame economie. 

Van de bedrijven die zich vestigen en nieuw bouwen (zoals in Het Klooster) in Nieuwegein wordt 
verwacht dat zij dit volgens de uitgangspunten van circulair bouwen doen en dat hun gebouwen 
energieneutraal zijn. 

Ondernemers en werkgelegenheid. Bedrijven zijn onontbeerlijk in het bieden van goede 
werkgelegenheid. Wij willen dat de gemeente ondernemers, opleidingsinstituten en scholen 
regelmatig voor een ronde tafelbijeenkomst uitnodigt om afstemming tussen opleiding en wat 
bedrijven nodig hebben mogelijk te maken. 

Veilig ondernemen. De gemeente werkt actief samen met ondernemers aan de toegankelijkheid 
en veiligheid van de kantoor- en bedrijventerreinen buiten het centrum van de stad door ervoor te 
zorgen dat er goede openbaar vervoerverbindingen en veilige stallingen zijn voor fietsers. Bedrijven 
worden gestimuleerd om veiligheidsincidenten te melden zodat de politie actiever kan inzetten op 
opsporing.

WAT HEBBEN WE GEDAAN:
GroenLinks diende een motie in om de bushalte van lijn 77 bij de wijk Blokhoeve open te 
houden. Dit deden we door het college te verzoeken om met QBuzz te overleggen om de 
openbaar vervoer verbinding tussen Blokhoeve, Nieuwegein Centrum en Nieuwegein Centrum te 
handhaven. Deze motie werd aangenomen. 
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Wij zetten ons in voor de volgende punten: 
•  Gunstig vestigingsklimaat voor de kleine en startende ondernemer.
•  Goede randvoorwaarden zoals levendige kunstsector die mensen aantrekt.
•  Jaarlijkse prijs voor innovatieve en duurzame ondernemers.
•  Sociaal veilige, met openbaar vervoer bereikbare bedrijfsvestigingen.
•  Gemeente faciliteert de samenwerking tussen ondernemingen en het in Nieuwegein aanwezige 
    beroepsonderwijs. 
•  Vormen van een netwerk van duurzame bedrijven. 
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2. NIEUWEGEIN, EEN GROENE EN DUURZAME GEMEENTE

 
GroenLinks wil dat jong en oud wonen in groene en gezonde wijken. Wij willen dat kinderen zorgeloos 
buiten in het groen kunnen spelen en dat wij schone lucht kunnen inademen. Wij zien Nieuwegein 
graag als de excellente fietsstad, met goede fietsverbindingen in en tussen de wijken. Er wordt 
samengewerkt met de buurgemeenten Houten, Utrecht en IJsselstein aan goede fietsverbindingen 
tussen de gemeenten. Wij willen een robuuste groenstructuur met ecologisch groen en een stad met 
groene ontmoetingsruimten. Wij willen met lef werken aan een klimaatneutrale stad. Een stad die zich 
op tijd aanpast aan de veranderingen in het klimaat, waar we individueel en gezamenlijk werken aan 
het terugdringen van de CO2-uitstoot.

2.1 KLIMAATNEUTRAAL  

Er moet nog veel water door de Lek stromen voordat Nieuwegein Klimaatneutraal is. Onze ambitie 
om klimaatneutraal te zijn als stad is geen luxe maar noodzaak en wij willen inzetten op Nieuwegein 
klimaatneutraal in 2035. GroenLinks ziet een veelheid aan kansen en mogelijkheden die beter benut 
kunnen worden. Daarbij gaat het om verminderen van energiegebruik en gebruik van meer duurzame 
energie. Het gaat ook over al die dagelijkse dingen die we doen die van invloed  kunnen zijn op het 
klimaat: wat we kopen, waar we het kopen, hoe we omgaan met afval, vervoer, en nog meer.

Nieuwegein heeft visie. Duurzaamheid betreft heel veel onderdelen van het dagelijkse leven. Juist 
daarom is het belangrijk dat we een heldere visie hebben voor de hele stad. Dat inwoners actief zijn 
betrokken om hun stad klimaatneutraal te maken en willen meedenken en meedoen in het ‘hoe 
gaan we dit aanpakken’. Dat we ieder jaar inzichtelijk maken voor alle inwoners wat we doen om 
klimaatneutraal te worden en wat dat oplevert. Maar ook: dat er goed over wordt gecommuniceerd 

De afspraken van het VN-klimaatakkoord van Parijs en de Nationale Klimaattop moeten vertaald 
worden naar de lokale Nieuwegeinse situatie. Met het Parijs-akkoord zetten landen in op het 
beperken van de mondiale gemiddelde temperatuurstijging tot ruim beneden de twee graden, 
met het streven deze tot 1,5 graad te beperken om de risico’s en impact van klimaatverandering 
te verminderen. 

Het tegengaan van de klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging, maar de oplossingen 
moeten ook vooral dicht bij huis worden vormgegeven. Dat kunnen we doen door rekening te 
houden met meer hoosbuien en hogere temperaturen. Door meer te investeren in het opwekken 
van duurzame energie in en rond Nieuwegein. Door slim in te spelen op bestaande plannen: 
onderhoud, transformatie van leegstaande gebouwen, nieuwbouw en nog veel meer. 

Nieuwegein is lid van het Klimaatverbond, een samenwerkingsverband van decentrale overheden 
dat ruim 10 miljoen inwoners vertegenwoordigt.  De leden hebben met elkaar afgesproken om 
samen te werken aan de noodzakelijke energietransitie van fossiele brandstoffen naar 100% 
hernieuwbare brandstoffen. 

Nieuwegein heeft aangegeven in 2040 klimaatneutraal te willen zijn; GroenLinks vindt dat dit 
eerder moet: in 2035. Klimaatneutraal wil zeggen dat bepaalde activiteiten (al dan niet binnen een 
bepaald gebied of op een bepaalde plek) geen positief of negatief effect hebben op het klimaat. 
Het begrip ‘klimaatneutraal’ wordt vooral gebruikt om aan te geven dat bepaalde activiteiten 
geen negatief effect hebben op het klimaat, waarmee men wil zeggen: geen emissie van CO2 en 
andere broeikasgassen. Te bereiken door sterke reductie van emissies en door compensatie (bijv. 
boomaanplant) van CO2-uitstoot. Soms wordt ook het gebruik van grondstoffen meegenomen 
binnen dit begrip. 
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naar alle inwoners en binnen de gemeentelijke organisatie. Waar staan we voor, hoe doen we dat, 
en waarom. Wij willen dat de gemeente daarvoor ook voldoende kundige medewerkers heeft die 
plannen van inwoners, bedrijven, inwonersgroepen ondersteunen en met elkaar verbinden. Het gaat 
er daarbij om energieneutraal te worden, maar ook om hoe we omgaan met afval, wat we kopen en 
waar we iets kopen. De rol van bijvoorbeeld De Tweede Verdieping, Samen Duurzaam Nieuwegein, 
en andere lokale organisaties is belangrijk om inwoners bewust te maken van de invloed van hoe we 
leven op klimaat. 

Nieuwegein investeert. De gemeente speelt een belangrijke rol om inwoners te stimuleren, 
om zelf het goede voorbeeld te geven in bijvoorbeeld verduurzaming van eigen gebouwen, en 
het eigen wagenpark. Dat geldt ook voor het actief bij elkaar brengen van bedrijven, inwoners en 
kennisinstituten. Maar er is ook geld nodig: om initiatieven van inwoners en maatschappelijke 
organisaties te ondersteunen, om nieuwe technieken uit te proberen. Het invoeren van een groene 
leges kan inwoners stimuleren woningen te verduurzamen en ‘versteende’ tuinen te vergroenen. 
Daarnaast willen wij dat er een duurzaamheidsfonds wordt ingesteld waaruit duurzame initiatieven 
meegefinancierd kunnen worden. 

Nieuwegein is een trotse duurzame stad. Wij willen dat Nieuwegein zich beter profileert als 
duurzame stad met initiatieven als Mooi Rijnhuizen, de Energieambassadeurs, het windpark op 
Het Klooster. Nieuwegein is de thuisbasis van prachtige kennisinstituten en bedrijven die zich 
op innovatieve wijze inzetten voor duurzaamheid. Dit moet een prominentere plek krijgen in de 
stadspromotie. 

Duurzaam word je samen met anderen. GroenLinks vindt het belangrijk dat ook huurders kunnen 
bijdragen aan Nieuwegein Energieneutraal. Daarvoor is samenwerking met de woningcorporatie 
onontbeerlijk. GroenLinks zal daarom blijven inzetten op groene, ambitieuze prestatieafspraken met 
de corporaties en op de naleving ervan. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld het energiezuinig maken 
van woningen en het collectief aansluiten op vormen van duurzame energie. 

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen worden gestimuleerd om duurzame energie 
te gebruiken en op te wekken en minder energie te gebruiken. Dit kan door het beter isoleren van 
huizen en andere gebouwen, door gebruik te maken van ledverlichting, van duurzame en her te 
gebruiken bouwmaterialen. Zo’n stimuleringsmaatregel is de invoering van een groene leges. Zie 
hiervoor ook paragraaf 2.3.

Bij nieuw- en verbouw, bij kantorentransformaties zijn duurzaamheidsvoorwaarden bindend en 
niet alleen maar richtlijnen. Alle (ver)nieuwbouw is energieneutraal en wordt niet meer aangesloten 
op aardgas. Circulair bouwen wordt het uitgangspunt bij nieuwbouw. Bij nieuw- en verbouw 
wordt niet alleen gekeken naar duurzaamheid, maar ook hoe de woonomgeving zo kan worden 
ingericht dat er sprake is van goede waterberging, en toe-en afvoer. Het gebruik van groene daken, 
afkoppelstimulans/ regenton, tweede rioolsysteem, wadi’s, half verdiepte parkeergarages die als 
waterberging kunnen fungeren, en water- en onderhoudsvriendelijke tuinen wordt gestimuleerd met 
de groene leges. 

WAT HEBBEN WE GEDAAN:
De gemeente maakt voor een periode van 3 jaar afspraken met de woningcorporaties over hun 
woningvoorraad, onder andere over verduurzaming. 
In 2016 heeft GroenLinks het college via een motie gevraagd om met de woningcorporaties met 
meer lef en ambitie in te zetten op het verduurzamen van de huurwoningen, zonder dat daarbij 
de woonlasten van huurders omhoog gaan. Deze motie werd breed gesteund door de raad. In 
2017 hebben we opnieuw het college gevraagd om met de corporaties steviger afspraken te 
maken om hun woningvoorraad te verduurzamen. Deze motie haalde het niet. 
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2.2 NIEUWE ENERGIE

Het terugbrengen van fossiel energiegebruik is een belangrijke pijler voor een klimaatneutrale stad. 
Het opwekken van voldoende duurzame energie, vormt een tweede belangrijke pijler. Dit moet een 
vast onderdeel zijn van alle (ver)bouwplannen, maar er is meer nodig. Daarbij denken we niet alleen 
aan het opwekken van wind- en zonne-energie, maar ook aan andere vormen van duurzame energie 
en energiebesparing die onderdeel moeten worden van het Nieuwegeinse beleid. Er komen ook 
meer nieuwere, efficiëntere en betaalbaarder vormen van duurzame energie komen, zoals hybride 
oplossingen met warmtepompen en warmte opslag. Maar ook nieuwe technologieën zoals het 
opslaan en aanbieden van duurzaam opgewekte energie via elektrische auto’s spelen hier een rol in. 
Wij willen dat er in samenwerking met bijvoorbeeld Eneco en met kennisinstituten verder onderzoek 
plaatsvindt naar het opwekken en opslaan van grootschalige duurzame energie. Onderzoeken 
blijven ook nodig naar de mogelijkheden van opwekken van meer windenergie, ook in Nieuwegein. 
Technologische ontwikkelingen gaan snel en een voorbeeld hiervan is de horizontale windmolen. 
Goed zicht blijven houden op die actuele innovaties en deze ook kunnen gebruiken in Nieuwegein is 
juist in onze dichtbevolkte regio van belang. 

Voor inwoners en bedrijven is het belangrijk dat zij toegang hebben tot praktische kennis: een 
databank met initiatieven en met mogelijkheden wordt door de gemeente in samenwerking met 
de U10 gemeentes opgesteld. Inwoners willen wel vaak iets doen om bijvoorbeeld energie te 
besparen, of hun huis te isoleren, of hun tuin geschikt te maken voor hoosbuien. Een database met 
goede leveranciers, met handreikingen over wateropslag, over het vergroenen van tuinen zodat 
wateroverlast beperkt wordt en we beter bestand zijn tegen hogere temperaturen, kan hen daarbij 
helpen. Dit kan de gemeente doen in samenwerking met organisaties zoals Samen Duurzaam 
Nieuwegein en andere inwonersgroepen, maar ook met buurgemeenten en de provincie.

WAT HEBBEN WE GEDAAN:
GroenLinks diende een motie in om in het gebied Rijnhuizen, samen met Club Rijnhuizen en 
anderen een plan te maken voor het gebied waarbij circulair bouwen het uitgangspunt is bij (ver)
bouw, en er een duurzame energiearchitectuur voor het gebied komt. Deze motie werd breed 
gesteund door de raad.
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2.3 NIEUWEGEIN IS GROEN

De inwoners van Nieuwegein geven een hoge waardering aan ‘groen’. Bomen en planten spelen 
een belangrijke rol in hoe we ons voelen en hebben een positief effect op onze gezondheid. Het 
openbaar en particulier groen spelen ook een belangrijke rol in het tegengaan van gevolgen 
van klimaatverandering: groen is nodig voor verdamping van water, voor het zuiveren van lucht, 
bijvoorbeeld bomen met elkaar rakende kronen die vervuiling juist vasthouden Wij zetten ons in voor  
het behouden en bevorderen van natuurwaarden. Bij het ontwerp van groen moet rekening worden 
gehouden met de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de ecologische kwaliteit van het groen. Ook als 
dit soms betekent dat het groen daarmee minder toegankelijk wordt.  

Wanneer de gemeente splintergroen verkoopt dan wordt als voorwaarde gesteld, dat dit niet bestraat 
mag worden zodat afvoer van regenvoer wordt belemmerd.

Om groen handelen te stimuleren bij initiatieven worden groene leges ingevoerd. Dit betekent dat er 
geld beschikbaar komt om een korting te geven bij vergunningaanvragen voor duurzame initiatieven 
en/of projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroening en/of verduurzaming van 
Nieuwegein. Zie ook paragraaf 2.1 hiervoor. Ook zal hiermee vergroening van tuinen gestimuleerd 
worden alsook het aanbrengen van groene daken. 

Dankzij GroenLinks heeft Nieuwegein nu een groenstructuur met ecologische verbindingszones. Wij  
willen dan ook dat hier continue aandacht voor blijft, zodat de ecologische kwaliteit hiervan verbeterd 
en gewaarborgd blijft. 

Waar nieuw groen aangelegd of vervangen wordt, planten we waar mogelijk ‘eetbaar groen’ zoals 
fruit- en notenbomen indien dit ook ecologisch wenselijk is. 

Ook in Nieuwegein hebben we te maken met de zogenaamde invasieve exoten: planten die wel 
mooi zijn, maar veel schade aanrichten aan overige planten. Een voorbeeld hiervan is de Japanse 
Duizendknoop. Wij zetten in op bestrijding van deze plantensoort zonder dat dit schade oplevert, 
zoals bijvoorbeeld bij het inzetten van gif. 

Omgevingswet. Met de invoering van de Omgevingswet in 2021 is de gemeente verplicht een 
Omgevingsplan op te stellen, waarin alle bestaande bestemmingsplannen en verordeningen 
(monumenten, bomenlijsten etc.) worden ondergebracht. Deze opgave vraagt om samenwerking 
met de regiogemeenten en allerlei andere belanghebbenden, zoals de provincie, het waterschap, 
de veiligheidsregio en de omgevingsdienst. GroenLinks wil dat in de uitwerking van deze wet voor 
Nieuwegein, het toezichthouden door de overheid op vergunningen, niet wordt geprivatiseerd maar 
een verantwoordelijkheid blijft van de overheid. 

Deze nieuwe wet geeft ook ruimte voor lokale invulling en afweging. GroenLinks wil dat er stringente 
normen worden vastgesteld voor bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en natuurwaarden, zodat deze ook 
in de toekomst gehandhaafd worden en basisbescherming voor inwoners en voor de leefomgeving 
geborgd is (en het niet gaan afleggen tegen de mondige participatieprofessionals!). Ook zal 
GroenLinks inzetten op een dwingende verankering van energietransitie in de Omgevingsvisie/
Omgevingsplan dat voor Nieuwegein wordt opgesteld. 

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Dit is de nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving, 
die de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bij elkaar 
brengt. Deze wet regelt het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De wet beoogt 
om met minder maar overzichtelijker regels, meer ruimte te geven voor initiatieven en lokaal 
maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Deze wet is een enorme operatie die in de 
komende tien jaar plaatsvindt en vergelijkbaar is met de stelselherziening die de afgelopen 
periode in het sociale domein heeft plaatsgevonden. 
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Wij zetten ons in voor de volgende punten:
•  Nieuwegein is klimaatneutraal in 2035.
•  Investeren in de groenstructuur en de ecologische verbindingszones zodat er voldoende 
    functioneel groen is dat ecologische waarde heeft.
•  Behoud van natuurwaarden in park Oudegein.
•  Het opzetten van een duurzaamheidsfonds en groene leges.
•  Een kennisbank, toegankelijk voor iedereen, met informatie over lokale groene leveranciers, 
    praktische tips over duurzame klussen in en rond je huis en vergroening van je tuin.
•  De gemeente gaat inwoners actief helpen de drempels die nu worden ervaren bij groene 
    oplossingen, weg te nemen. 
•  Inwoners weten ieder jaar wat Nieuwegein heeft bereikt op weg naar een Klimaatneutrale stad 
    2035. 
•  Het opwekken van meer en diverse vormen van duurzame energie: zonne-, windenergie. 
•  Onderzoek naar warmte-koude opslag en andere nieuwe vormen van schone energie.
•  Ambitieuze, duurzame prestatieafspraken met woningcorporaties en de naleving ervan. 
•  Het vastleggen van natuurwaarden en normen voor luchtkwaliteit in het Omgevingsplan.
•  Snippergroen mag niet volledig bestraat worden.

2.4 NIEUWEGEIN IS EEN EXCELLENTE FIETSSTAD

Als nog meer mensen fietsen en er minder gebruik gemaakt wordt van de auto, is dat een belangrijke 
bijdrage aan een gezonde en schone stad. Verrassend veel Nieuwegeiners maken al gebruik van de 
fiets: uit de inwonersenquête van 2016 weten we dat 30% van hen dagelijks fietst. Veel mensen geven 
aan het belangrijk te vinden om te fietsen, voor hun gezondheid en voor het milieu. Slechts een klein 
percentage van Nieuwegeiners maakt gebruik van openbaar vervoer: 6%. De fiets is daarmee een van 
de belangrijkste vervoermiddelen in onze stad. Er is nog veel mogelijk om nog meer fietsers nog meer 
de ruimte te geven. 

Meer en nieuw langzaam verkeer. We zien steeds meer nieuwe vormen van mobiliteit: elektrische 
fietsen, de speed-pedelec, de scootmobiel, deelauto’s, bakfietsen, elektrische auto’s. Al deze nieuwe 
vormen van mobiliteit zijn mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen en te blijven bewegen. 
Goed voor mens en klimaat. Tegelijk stellen deze nieuwe vormen van mobiliteit ook andere eisen aan 
de infrastructuur van de stad. GroenLinks wil daarom meer ruimte voor fietsen en scootmobielen 
met verschillende snelheden. Dit kan door de auto te gast te laten zijn en ruimte te geven aan deze 
langzame vervoersmiddelen met verschillende snelheden. 

Ook veilige fietsenstallingen zorgen ervoor dat mensen meer fietsen. De gemeente zorgt voor 
voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen en oplaadpunten voor elektrische fietsen, ook bij 
de kleinere winkelcentra buiten het centrum, bij sportvoorzieningen en bij opstappunten voor het 
openbaar vervoer. 

Goede fietspaden in Nieuwegein en naar omliggende gemeenten zijn nodig om ook fietsen 
op wat langere afstanden te stimuleren. Wij willen dat er binnen Nieuwegein en in samenspraak met 
de buurgemeenten wordt gewerkt aan een fijnmazig netwerk van wegen voor langzaam verkeer 
waar fietsers voorrang krijgen. GroenLinks heeft de afgelopen periode vaak aandacht gevraagd om 
de route van Nieuwegein naar Houten en Utrecht via het Liesboschterrein te verbeteren. Hier wordt 
nu aan gewerkt en GroenLinks zal hier op blijven aandringen. Samenwerking met de provincie, met 
Rijkswaterstaat en met private partijen is daarbij essentieel. 

De auto is te gast. Bij alle grootschalige onderhoudsprojecten, bij herinrichtingsprojecten in de 
openbare ruimte, bij wijzingen in een bestemmingsplan dringen we aan op het klaarmaken van 
die openbare ruimte voor langzaam verkeer en waar mogelijk een autoluwe omgeving. Daarbij zijn 
de voetganger en de gebruiker van langzaam verkeer leidend, en is de auto volgend. Dit kan door 
het verlagen van de maximale snelheid voor auto’s naar 30km op alle buurt- en wijkwegen en door 
deze ook daarop in te richten. Hierdoor kunnen meer autoluwe en doorlopende fietsroutes worden 
gerealiseerd die worden gemarkeerd voor langzaam verkeer, zodat zichtbaar is dat de auto te gast is. 
In de plannen voor de ontwikkeling van de binnenstad zijn langzame verkeersroutes uitgangspunt. 



21

Op de Noordstedeweg wordt de auto geweerd en voetgangersbruggen worden ook bruikbaar 
gemaakt voor fietsen. De Herenstraat wordt fietsboulevard. Op wegen waar een 30km 
snelheidsregel geldt en er een fietspad is, moeten scooters en brommers op de rijweg rijden. Op 
de hoofdwegenstructuur rond Nieuwegein mag nu nog op veel plaatsen 70km worden gereden. 
GroenLinks vindt dat op alle doorgaande hoofdwegen in de bebouwde kom, zoals de AC Verhoefweg, 
de maximum snelheid verlaagd moet worden naar 50km en dat deze wegen daarop moeten worden 
ingericht. 

Om dit alles te verwezenlijken, moet beter gebruik gemaakt worden van al geplande ontwikkelingen, 
zoals onderhoud, maar zijn er ook nieuwe initiatieven nodig. Er wordt daarom een ‘langzaam 
verkeersplan’ voor Nieuwegein ontwikkeld. 

Wij zetten ons in voor de volgende punten: 
•  Meer ruimte voor langzaam verkeer, de auto is te gast. De Noordstedeweg wordt autoluw, de 
    Herenstraat wordt fietsboulevard. 
•  Op hoofdwegen in de bebouwde kom, inclusief de AC Verhoefweg, is de maximum snelheid 
    50km.
•  Op buurt- en wijkwegen wordt de maximaal toegestane snelheid 30km en er wordt hierop 
    gehandhaafd.
•  Veilige fietsroute Liesbosch. 
•  Veilige stallingen bij openbaar vervoer, kleine winkelcentra en een netwerk van oplaadpunten 
    voor elektrische fietsen. 
•  ‘Langzaam verkeersplan Nieuwegein’.

2.5 DIERENWELZIJN

Wij willen dat de gemeente een actueel dierenwelzijnsbeleid heeft. Dit beleid is zichtbaar en 
toegankelijk voor inwoners op de gemeentelijke website. Ook zorgt de gemeente voor goede 
voorlichting over dierenwelzijn op de gemeentelijke website. Daarop is ook informatie te vinden over 
welke huisdieren gehouden mogen worden, waar inwoners terecht kunnen met gewonde dieren of 
zwerfdieren, met klachten over dierenwelzijn en meldingen van dierenmishandeling, of waar ze hun 
dode dieren kunnen brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de dierenbescherming, 
dierenambulance, dierenasiel en de vogelopvang.

Bij het beheer van het openbaar groen staat de bescherming van dieren en hun leefgebieden 
voorop. Dierenwelzijn wordt een voorwaarde bij het geven van opdrachten voor beheer van de 
openbare ruimte waarbij verder gegaan moet worden dan het wettelijke minimum. Het bestrijden 
van plaagdieren dient zo diervriendelijk mogelijk te gebeuren en met zo weinig mogelijk schadelijke 
middelen.

Wij zetten ons in voor de volgende punten:
•  Dierenwelzijnsbeleid dat actueel is.
•  Inwoners weten waar ze moeten zijn voor meldingen van dierenmishandeling, opvang van dieren en 
    het diervriendelijk houden van huisdieren.
•  Bij uitbesteding van onderhoud openbaar groen, is borgen van dierenwelzijn onderdeel van de 
    opdracht. 
•  Voor vervoer en opvang van zowel zwerfdieren als in het wild levende dieren wordt een vast bedrag 
    per inwoner betaald aan de instanties die dit uitvoeren.
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3 DE OPEN EN SOLIDE GEMEENTE  

GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf iets van zijn of haar leven wil 
maken en wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom vinden wij het belangrijk dat mensen ruimte 
kunnen nemen en krijgen om hun leven zelf vorm te geven, of initiatieven kunnen nemen om alleen 
of met anderen te zorgen voor een gezonde omgeving.  Daarom geven wij vertrouwen aan docenten, 
verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. Daarbij verwachten we van hen dat 
ze deskundig en professioneel met mensen werken en hen met respect behandelen en dat zij op hun 
beurt met respect worden bejegend. Wij willen ruimte geven aan de wensen en mogelijkheden van 
mensen zelf; regels en structuren zijn dienend aan mensen, individueel maar ook collectief. Hierin 
wordt ook de borging van privacy meegenomen. 

3.1 IEDEREEN IS ANDERS 

Iedere inwoner is anders en heeft zijn en haar eigen geschiedenis en omstandigheden. Het is 
belangrijk dat mensen ruimte hebben om hun eigen leven in te richten én dat daarbij ook rekening 
wordt gehouden met het feit dat we samenleven met mensen die ook weer hun eigen geschiedenis 
en uitgangswaarden hebben. Die geschiedenis is gekleurd door waar we vandaan komen, wie we zijn 
als mens, welke (religieuze en spirituele) waarden we hebben, ons werk, met wie we samenwonen. 
Nieuwegein heeft een bijzonder diverse bevolking, van de geboren en getogen Nieuwegeiners 
tot geïmporteerde Brabanders, van mensen die zich ooit als vluchteling hebben kunnen vestigen 
tot mensen die voor de rust uit Amsterdam naar Nieuwegein zijn verhuisd. GroenLinks vindt 
het belangrijk dat we als inwoners van Nieuwegein daarbij ook kunnen terugvallen op een 
gezamenlijk uitgangspunt en wij zien dat in het eerste artikel van onze grondwet: ‘Allen die zich in 
Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’. 
Wij zien graag dat dit artikel ook zichtbaar wordt gemaakt voor alle inwoners op een prominente 
plaats in ons standscentrum. Gemeentelijke medewerkers krijgen training om signalen van 
discriminatie bij inwoners te signaleren en op de eigen werkvloer te voorkomen.
 
Het is belangrijk dat de gemeentelijke organisatie en organisaties die subsidie van de gemeente 
ontvangen, zich niet alleen bewust zijn van die diversiteit in onze stad maar daar ook rekening mee 
houden in hun personeelsbeleid en in hun beleid als geheel. GroenLinks vindt dan ook dat dit in de 
subsidieverordening als voorwaarde moet worden opgenomen.  

Wij werken samen met alle organisaties die bijdragen aan een actieve, open en solidaire samenleving. 
Dat geldt ook voor organisaties van minderheden en organisaties met een religieuze achtergrond. 
Daarbij stimuleren we werving van mensen die behoren tot minderheidsgroepen en zetten in op een 
evenwichtige genderverdeling. 

Wij werken in Nieuwegein voor een gastvrije samenleving en willen daarbij mensen die op de 
vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een nieuwe toekomst bieden. Wanneer vluchtelingen 
(statushouders) in Nieuwegein worden gevestigd, zijn zij onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt 
inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving. De gemeente voert de regie over de 
inburgering, samen met de vluchtelingen. GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet 
om ervoor te zorgen dat  inwoners actief betrokken worden bij de vestiging van vluchtelingen. Tegen 
racisme en discriminatie van migranten, vrouwen en (seksuele) minderheden of mensen met een 
beperking stellen we harde grenzen. In een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemáál 
thuis kunnen voelen.

WAT HEBBEN WE GEDAAN:
met de motie: ’Huisvesting Vluchtelingen Nieuwegein’ hebben we het college opgeroepen om 
Vluchtelingenwerk Nieuwegein goed toe te rusten voor de opvang van statushouders. Deze motie 
is aangenomen.
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3.2 REGIE EN SAMENLEVEN 

Veel van de uitvoerende taken van de gemeente worden uitbesteed aan anderen, bijvoorbeeld 
onderhoud van groen of zorg die wordt ingekocht. Daardoor is er ook afstand tussen de uitvoering 
en het ‘toezicht’ op kwaliteit, en is er minder eigenaarschap bij de gemeente. Ook hebben inwoners 
daar dan minder zicht op. Door de veranderingen in het zorgstelsel en door de invoering van de 
omgevingswet in 2021, wordt er steeds meer van inwoners verwacht dat zij zelf het initiatief nemen. 
GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen regie hebben over hun eigen leven maar vindt het ook 
belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met mensen in kwetsbare omstandigheden. Dat 
kunnen ouderen zijn die fysieke beperkingen krijgen, dat kunnen huishoudens zijn met een inkomen 
dat net voldoende is om de kosten van het dagelijkse leven te betalen of mensen die al geruime tijd 
wachten op goede woonruimte. GroenLinks zal daarom enerzijds het eigen initiatief stimuleren en 
inzetten op het ‘Right to Challenge’ waarbij inwoners taken van de gemeente kunnen overnemen en 
zelf bepalen hoe zij deze uitvoeren en hoe zij daarbij het beschikbare geld besteden. Anderzijds willen 
we ook altijd oog houden op de grenzen van het eigen initiatief, voor collectieve belangen van de stad 
als geheel en voor kwetsbare mensen in het bijzonder. Daarvoor is een transparante en toegankelijke 
gemeentelijke organisatie nodig en de erkenning dat eigen regie grenzen heeft. Ook bij het 
uitbesteden van taken aan anderen blijft de gemeente eindverantwoordelijk voor -sociale- veiligheid 
en privacy, voor de kwaliteit van wat geleverd moet worden en voor het te besteden budget. 

Wij willen dat initiatieven die inwoners zelf nemen, om bijvoorbeeld hun woon-en leefomgeving te 
verbeteren, worden ondersteund en gestimuleerd. Dit kan bijvoorbeeld door het delen van kennis 
en informatie, het beschikbaar stellen van netwerken en ontmoetingsplekken, ondersteuning bij 
aanvragen van vergunningen, het beperken van administratieve last en bij subsidieaanvragen.

3.3 EEN TRANSPARANTE GEMEENTE EN TRANSPARANTE POLITIEK 

Ook in Nieuwegein blijft de samenleving veranderen. Inwoners willen niet alleen betrokken zijn bij het 
beleid dat wordt ontwikkeld en dat van invloed op hun leven is, maar ze willen en kunnen zelf bepalen 
welke oplossingen er zijn voor maatschappelijke problemen en nemen ook zelf initiatieven om 
deze aan te pakken. Wij vinden het belangrijk dat inwoners actief betrokken worden bij belangrijke 
beslissingen in een zo vroeg mogelijk stadium. Niet alleen inspraak, maar vooral ‘beginspraak’. 
Daarvoor is heldere communicatie vanuit de gemeentelijke organisatie noodzakelijk. Daarbij moeten 
verschillende kanalen gebruikt worden zoals een goede website met helder informatie, social media 
en de krant.   

Het zichtbaar zijn en maken van hoe wij als politiek werken draagt bij aan het zichtbaar maken 
van hoe besluiten worden genomen, aan de vertegenwoordigende rol van lokale politici en draagt 
bij aan het goed functioneren van de lokale democratie. Onafhankelijke lokale media die lokale 
democratie hoog in het vaandel hebben zijn daarbij hard nodig. GroenLinks vindt het ondersteunen 
van kwalitatief goede en onafhankelijke journalistiek dan ook essentieel. Het geld dat de gemeente 
krijgt van de landelijke overheid voor de lokale omroep wordt daarom volledig geïnvesteerd in 
onafhankelijke media. We vinden het zorgelijk dat in 2017 zowel RTV9 als ook NieuwegeinTV gestopt 
zijn. We juichen nieuwe initiatieven toe die zorgen voor een groter bereik van de lokale omroep, onder 
andere via nieuwe media. Wanneer dit de kwaliteit ten goede komt en lokale ontwikkelingen niet 
onderbelicht raken, zijn we ook voor (boven)regionale samenwerking.

WAT HEBBEN WE GEDAAN:
in het project ‘Vroeg Eropaf’ werken woningcorporaties en de organisatie ‘Werk en Inkomen 
Lekstroom’ samen, om huurder met schulden vroeg te kunnen herkennen om hen zo 
ondersteuning te bieden. GroenLinks heeft met een motie: “Privacy huurders in project ‘Vroeg 
Eropaf’ “ opgeroepen om de privacy van huurders te beschermen. Deze motie is aangenomen.
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3.4 WE HANDELEN LOKAAL EN DENKEN MONDIAAL

Wij willen dat Nieuwegein zich blijft inspannen voor de titel Fairtrade Gemeente. De inkoop door de 
gemeente, of het nu kleine of grote inkopen betreft, zijn duurzaam. 

De internationale stedenband die Nieuwegein heeft met Rundu, moet wederzijdse kennisuitwisseling 
als doel hebben en we hanteren daarbij de uitgangspunten van de Global Development Goals, zoals 
bijvoorbeeld gezondheid, armoedebestrijding, of duurzaamheid. 

Wij zetten ons in voor de volgende punten:
•  Artikel 1 van onze grondwet is zichtbaar voor iedereen op een prominente plek in de stad. 
•  Inburgering van vluchtelingen is de verantwoordelijkheid van de gemeente samen met de 
    vluchtelingen en maatschappelijke organisaties.
•  Onafhankelijke lokale media die lokale democratie hoog in het vaandel hebben en kritisch zijn.
•  Inwoners hebben ruimte om eigen plannen te maken en uit te voeren en de gemeente werkt 
    daarin actief met hen samen.
•  Er zijn voldoende openbare ontmoetingsplaatsen en er is ondersteuning bij aanvragen van 
    vergunningen of andere zaken voor hen die dat willen.
•  De internationale stedenband heeft wederzijdse kennisuitwisseling als doel.

3.5 EEN VEILIGE GEMEENTE 

GroenLinks wil dat we sámen zorgdragen voor een veilige woon- en leefomgeving. We willen daarom 
werken aan een stad waar mensen gelijke kansen hebben, waar ook ruimte en mogelijkheden 
zijn voor mensen die niet goed kunnen meekomen en waar aandacht is voor continue educatie. 
GroenLinks zet dan ook in op het bevorderen van sociale veiligheid in het ontwerpen en 
inrichten van de openbare ruimte. Hier worden inwoners bij betrokken, wordt ruimte geven 
aan inwonersinitiatieven en worden deze actief ondersteund vanuit de gemeente. Dit versterkt 
veiligheidsgevoel en ‘eigenaarschap’.

Investeren in preventie is belangrijk voor een veilige gemeente. Veel problemen rond veiligheid 
beginnen bij kansenongelijkheid en gebrek aan perspectief. Preventie betekent ook: investeren 
in ontplooiing van en perspectief bieden aan jongeren, zorgen voor passend onderwijs met 
aansluiting op de arbeidsmarkt, investeren in voldoende stageplekken, zorgen voor voldoende 
recreatiemogelijkheden voor jongeren en tot slot discriminatie (op de arbeidsmarkt) tegengaan.

In de uitvoering en het verder ontwikkelen van het integrale veiligheidsbeleid zetten wij in op 
de continue verbetering van de samenwerking tussen relevante partners zoals wijkagenten, 
buurtwerkers, scholen, sportverenigingen en medewerkers van jeugdzorg. Daarbij zullen we vooral 
ook aandacht hebben voor de bescherming van kwetsbare groepen die gemiddeld vaker slachtoffer 
zijn en voor het verbeteren van hun weerbaarheid. Ook willen we dat er extra aandacht is voor de 
reïntegratie in werk en wonen van ex-gedetineerden. 

WAT HEBBEN WE GEDAAN:
In maart 2016 wilde GroenLinks via een motie het college opdragen om bij alle besluiten die 
worden genomen, standaard te vermelden hoe participatie van inwoners vorm wordt gegeven. 
De raad heeft deze motie niet aangenomen. 



25

Alle slachtoffers en daders dienen gebruik te kunnen maken van bemiddeling als dit passend is en in 
een behoefte voorziet. Er wordt actief voorlichting gegeven over deze mogelijkheid door de relevante 
instanties en hulpverleners. Slachtofferbewust werken wordt meer ingebed bij politie, justitie en 
reclassering. Het perspectief en de belangen van het slachtoffer worden bewust betrokken bij het 
werken met de dader en er is extra aandacht voor wat slachtoffers nodig hebben.

Ten behoeve van hun veiligheidsgevoel zullen we in gesprek gaan en blijven met specifieke groepen 
zoals LHBT+ en mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond,. 

Wij willen een experiment tijdens een vastgestelde periode met stopfomulieren: daarbij gaan 
politiemensen bij elke controle de reden, de uitkomst van de controle, de naam en het bureau van 
de betrokken functionaris en relevante persoonsgegevens van de gecontroleerde persoon (geslacht, 
leeftijd en etnische afkomst) noteren. De gecontroleerde burger krijgt daarvan een afschrift. Hiermee 
wordt het voor mensen duidelijker waarom zij worden aangehouden. Dit leidt ertoe dat mensen 
minder snel discriminatie ervaren en dat er meer bewustwording is over mogelijke discriminatoire 
praktijken. 

De gemeente wijst vuurwerkzones aan in de verschillende wijken waar met de jaarwisseling 
consumentenvuurwerk mag worden afgestoken. Dit wordt op tijd gecommuniceerd met de hele stad. 
Er wordt stevig ingezet op het handhaven van het vuurwerkverbod en het overtreden ervan wordt 
direct aangepakt. 

Specifieke vormen van criminaliteit vragen extra aandacht. Dit betreft onder andere huiselijk geweld 
dat ernstige gevolgen heeft voor betrokkenen. Wij willen dat er met meer mensen en middelen wordt 
ingezet op het voorkomen van en het aanpakken van huiselijk geweld. Wij willen ook dat er goede 
nazorg beschikbaar is voor vrouwen, kinderen en mannen die te maken hebben met huiselijk geweld. 

Wij willen dat wijkagenten zichtbaarder aanwezig zijn en gemakkelijk toegankelijk zijn voor inwoners. 
Een WhatsApp-groep mag niet de vervanger zijn voor de wijkagent. 

GroenLinks wil ook dat politie zich inzet voor strengere handhaving: bijvoorbeeld bij 
snelheidsovertredingen op hoofd- en wijkwegen, bij overtreding van het vuurwerkverbod, maar ook 
bij andere vormen van wetsovertreding. De politie moet snel en daadkrachtig optreden tegen overlast 
en criminaliteit. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat 
ze worden weggepest of mishandeld. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige 
buurten en ingrijpen daar waar het misgaat. 

Digitale veiligheid en privacy. De gemeente besteedt meer aandacht aan de digitale veiligheid van 
haar diensten en de data die zij beheert en van de organisaties waar ze mee samenwerkt en met wie 
gegevens worden gedeeld. Ook beschermt de gemeente mede de privacy van haar inwoners. 

Inwoners moeten ook gemakkelijk toegang hebben tot informatie die digitaal beschikbaar is, 
bijvoorbeeld Geynwijs en de gemeente zelf.  Zij moeten er dan ook vanaf het begin van de 
ontwikkeling van digitale informatie die bedoeld is voor iedereen bij worden betrokken. Via De 
Tweede Verdieping wordt geïnvesteerd in de digi-vaardigheid van mensen die dat willen. Ook moeten 
inwoners inzage hebben in de gegevens die verschillende lokale instanties over hen hebben. 

WAT HEBBEN WE GEDAAN:
Samen met D66 hebben we het college (via een amendement) opdracht gegeven om beleid te 
ontwikkelen op informatievoorziening zodat de raad beter haar taken kan uitvoeren. In 2017 is de 
1ste fase van Informatiestrategie door de raad vastgesteld.
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Wij zetten ons in voor de volgende punten:
•  Goede preventie die begint met zorgen voor passende werkgelegenheid voor jongeren en het 
    aanpakken van uitval op scholen. 
•  Zichtbare aanwezigheid van wijkagenten in de wijk: op straat, bij een spreekuur op school, in 
    de wijken. 
•  Snel en correcte handhaving door de politie. 
•  Een tijdelijk experiment met gebruik van stopformulieren. 
•  Instellen van vuurwerkzones en handhaven op overtreden van vuurwerkverbod. 
•  Bemiddeling tussen daders en slachtoffers. 
•  Aanpak van huiselijk geweld. 

3.6 EEN SOLIDE EN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE 

Om onze publieke voorzieningen en onze openbare leefomgeving ook in de toekomst goed te 
kunnen laten werken en te onderhouden, hebben we als gemeente een stevige financiële basis 
nodig. Structurele en langetermijnfinanciering is nodig voor fysiek onderhoud en voor investeringen 
in de infrastructuur van de stad om deze ook eigentijds te houden. Investeren blijft ook nodig 
in hoogwaardig groen. Ook zal de energietransitie extra financiële middelen vereisen, zodat de 
gemeente hierin een actieve aanjagende rol kan vervullen. 
In het sociale domein zijn steeds meer taken voor de gemeente. Een goede reserve opbouwen 
voorkomt dat we later mogelijk mensen zorg moeten onthouden omdat er geen budget meer is. 
Ook krijgen de gemeentelijke overheden er steeds meer taken bij van de landelijke overheid en ook 
daarvoor zijn deels extra financiële middelen nodig die de gemeente zelf moet opbrengen.

Het is daarom noodzakelijk dat we voor de langere termijn blijven bouwen aan die solide financiële 
basis. Wij willen dat hiervoor een lange termijn financieel plan komt over de financiële toekomst 
van de gemeente. Daarbij dient ook te worden gekeken of het nodig is dat de OZB belasting wordt 
verhoogd zodat we een solidere basis krijgen als gemeente en we kunnen blijven zorgen voor goede 
openbare voorzieningen en onderhoud ervan.  

 Wij zetten ons in voor de volgende punten:
•  Stevige financiële basis voor de gemeentefinanciën. 
•  Lange termijn financieel plan voor gemeente met als onderdeel mogelijke verhoging van de 
    OZB. 

Illustraties & lay-out - Sylvana Noorbergen



MET GROENLINKS KIES JÍJ ER OOK VOOR DAT 
WE IN NIEUWEGEIN:
•  SOCIAAL, GEZOND EN VEILIG WONEN
•  ZEKER ZIJN DAT IEDEREEN EEN BASISBESTAAN HEEFT 
•  DE ZORG KRIJGEN DIE NODIG IS
•  MEER BETAALBARE WONINGEN HEBBEN
•  AL ONZE KINDEREN MET HUN TALENTEN EN BEPERKINGEN 
    HET BESTE ONDERWIJS GEVEN
•  VAN DE NOORDSTEDEWEG EEN FIETSSTRAAT MAKEN  
•  OVERAL PROFITEREN VAN EEN GOED ONDERHOUDEN 
    GROENE OMGEVING
•  IN 2035 ENERGIENEUTRAAL ZIJN
•  GOEDE AANSLUITING HEBBEN TUSSEN BEROEPSOPLEIDING 
    EN WERKGELEGENHEID 
•  OPTIMAAL GEBRUIK MAKEN VAN DE IDEEËN, ERVARING EN 
    KENNIS VAN INWONERS 
•  ARTIKEL 1 VAN DE GRONDWET NALEVEN *

*Art. 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 
welke grond dan ook, is niet toegestaan.
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