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Beste Nieuwegeiners,

Wist u dat het dit jaar 100 jaar geleden is dat voor het eerst 

alle mannen mochten stemmen? En dat vrouwen pas vanaf 

1919 mochten stemmen? Een eeuw geleden hebben mensen 

gestreden om te mogen stemmen. Nu vinden wij stemmen 

zo gewoon dat mensen soms geen gebruik maken van hun 

stemrecht. En toch roep ik u graag op om te gaan stemmen. 

Iedereen is van harte welkom! Graag zou ik voor u de rode 

loper uitrollen bij het stembureau. Of u nu jong of oud bent, 

man of vrouw, zwart of wit, handig of onhandig, topper, diva, 

kampioen of megatalent... u wordt als ster ontvangen op onze 

stembureaus.

Op 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Ga 

naar een stembureau in uw buurt en breng uw stem op een van 

de kandidaten uit. In deze krant ziet u welke politieke partijen 

mee doen met de verkiezingen.

Uw mening telt en door te stemmen bepaalt u welke kandidaten 

straks in de gemeenteraad zitten. Zij zullen de komende vier 

jaar, tot maart 2022, besluiten nemen over wat de gemeente 

Nieuwegein gaat doen. In die periode viert Nieuwegein ook 

zijn 50e verjaardag. Op 1 juli 2021 bestaan we precies 50 jaar. 

Een verjaardag die we met zijn allen willen vieren. De nieuwe 

gemeenteraad zal daar dus ook een besluit over nemen.

De gemeenteraad besluit trouwens over heel veel zaken die 

voor u belangrijk zijn. Belangrijke onderwerpen zoals het 

onderhoud van de stad, de zorg voor ouderen en jongeren, sport 

en cultuur, hoe we wonen en waar we werken en natuurlijk 

veiligheid. Door uw stem uit te brengen bepaalt u mede welke 

besluiten de komende vier jaar genomen worden. 

Ik nodig iedereen die mag stemmen uit om naar het 

stembureau te komen. In het bijzonder alle mensen, vaak 

jongeren, die de eerste keer hun stem voor de gemeenteraad 

van Nieuwegein mogen uit brengen. Maak gebruik van 

uw stemrecht en oefen op die manier invloed uit op de 

toekomst van onze stad Nieuwegein!

Frans Backhuijs,

Burgemeester van Nieuwegein.

Voorwoord
Democratie leeft!

Colofon

3

Uitgave van: 

Gemeente Nieuwegein

I: www.nieuwegein.nl

T: 14-030

Verzorgd door

I: www.ettmedia.nl

T: 050 313 76 00 

@ETTMedia

Oplage 

27.850 exemplaren

Tekst- en beeldredactie 

Gemeente Nieuwegein 

Concept en vormgeving 

ETT Media en Skitter

Druk

Hoekstra Krantendruk Emmeloord 

Online uitgave op 

www.themanieuws.nl

Maart 2018

Overname van artikelen is alleen toegestaan 

mits de gemeente Nieuwegein hier toestemming 

voor heeft gegeven. ETT Media en de gemeente 

Nieuwegein zijn niet aansprakelijk voor fouten  

en/of omissies in deze krant.

Deze krant online lezen?

Kijk op www.themanieuws.nl! Deze 

online versie van de krant maakt 

het mogelijk de berichten via social 

media te delen en linkt u door naar 

interessante websites. Ga direct naar de 

uitgave door de QR-code te scannen.



Mensen met financiële problemen passend helpen

Het aantal mensen dat in de financiële problemen 

raakt, is de afgelopen jaren schrikbarend gestegen. We 

willen mensen helpen hun leven zo snel mogelijk weer 

op orde te krijgen. Dat lukt als we het armoedebeleid 

verder uitbouwen en de schuldhulpverlening een ste-

vige impuls geven. 

Zorg op maat goed inregelen!

Het is via Geynwijs nog niet gelukt om de zorg goed te 

organiseren in Nieuwegein. Dit probleem moet zo snel 

mogelijk worden opgelost. Onze inwoners hebben recht 

op goede zorg die tijdig wordt verleend. 

Tegemoet komen van kleine ondernemers

Kleine ondernemers hebben moeite het hoofd boven water 

te houden. Het is extra schrijnend als de klanten wegblij-

ven door gemeentebeleid, bijvoorbeeld omdat de straten 

openliggen. De SP wil dat ondernemers aanspraak kunnen 

maken op een schadefonds.

Betaalbare woningen, ook voor starters en ouderen

Door kantoortransformaties zijn veel woningen gecreëerd 

in Nieuwegein. Het is belangrijk dit te blijven doen, maar 

ook te zorgen voor grotere woningen, zodat starters bij 

gezinsuitbreiding niet direct hoeven verhuizen.

De aantrekkingskracht 

van Nieuwegein wordt 

steeds groter. Steeds 

meer mensen lopen 

zichtbaar trots door 

de stad. Dat willen 

wij als Nieuwegeinse 

VVD de komende vier 

jaar versterken door 

hard te werken voor onze inwoners en ondernemers. 

Wij gaan ervoor zorgen dat de gemeente er voor u is 

wanneer dat nodig is. Wij willen een stad met kansen 

voor iedereen die iets wil. Een aantrekkelijke stad in 

de regio. Een mooi Nieuwegein.

De afgelopen vier jaar hebben we niet stil gezeten. We 

zaten in een zware economische crisis waar we sterker 

uit wilden komen. Nu, vier jaar later, kunnen we zeggen 

dat het gelukt is. We staan er financieel veel beter voor, 

de werkgelegenheid in onze stad is bovengemiddeld 

toegenomen, het woningtekort en de kantorenleegstand 

is veel minder door de kantoortransformaties en we 

zijn begonnen met het verbeteren van verschillende 

woonwijken. 

Ook voor de komende vier jaar is het van belang dat 

we scherp blijven en de juiste keuzes maken. Wij willen 

dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen op elk 

niveau. Daarvoor willen we koopwoningen toevoegen 

en doorstroming op gang brengen. We maken leningen 

mogelijk voor startkopers en geven ruimte aan bijzondere 

woonvormen voor jong en oud. 

Wij willen dat iedereen die kan werken, werkt. Daarom 

maken we de stad nog aantrekkelijker voor ondernemers 

door de bereikbaarheid te vergroten. We willen onderwijs 

en ondernemers verbinden zodat iedereen een goede 

carrièrestart kan krijgen. Mocht het onverhoopt niet 

lukken een baan te vinden dan is een uitkering altijd 

tijdelijk en is een tegenprestatie logisch. 

Wij vinden veiligheid een topprioriteit. Daarom willen 

we criminaliteit hard aanpakken en verhalen we schade 

die jongeren aanrichten bij de ouders. Ook willen we 

de pakkans vergroten door meer boa’s in de wijken en 

uitgebreider cameratoezicht.

Wij willen dat Nieuwegein mooi en schoon blijft, ook 

voor onze kinderen. Daarvoor willen we de beschermde 

dorpsgezichten versterken en de onderhoudsfrequentie 

van ons groen  verhogen en samen met inwoners en 

ondernemers zoeken naar nieuwe duurzame ideeën. Verder 

willen we zoeken naar duurzame energievormen. Daarbij 

sluiten we windmolens op land uit.
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MOOI NIEUWEGEIN, 
VOOR IEDEREEN, VOOR U

SP MAAKT ZICH HARD VOOR 
SOCIALE OPLOSSINGEN!

Martijn Stekelenburg

Ik streef naar een verbetering 

van de sociale wijkteams en 

de thuiszorg. Mensen aan de 

onderkant wil ik zelfredzamer 

maken. Met de SP in het 

bestuur komt er een echt links 

beleid in Nieuwegein!

Annie van den Heuvel

Ik wil een wereld waarin de 

welvaart eerlijk verdeeld is, 

met toegankelijk onderwijs 

en goede zorg. Daarvoor 

te vechten in mijn eigen 

woonplaats is een voorrecht en 

dat doe ik met de SP.

Patricia Nowak

Iedereen heeft recht op 

een menswaardig bestaan. 

Ziek of gezond, arm of rijk, 

werkzoekende, medewerker 

of ondernemer. Ondanks het 

asociale beleid van Den Haag 

blijven we in Nieuwegein strijden 

voor een sociale gemeente.

Marian Bijvoet

We moeten in Nederland 

voorkomen dat er Amerikaanse 

toestanden ontstaan, zoals hele 

gezinnen die op straat leven. Ik 

blijf vechten voor een sociaal 

Nederland waar we zorgen 

voor de kwetsbaren onder ons.

Frank van den Heuvel

Politici moeten gewone mensen 

zijn en goed luisteren naar 

inwoners. Om zo in de raad 

daadwerkelijk iets te bereiken. 

Actie vanaf de straat hebben we 

daarbij hard nodig.



Nieuwegein staat er beter 

voor dan ooit. D66 droeg 

de afgelopen acht jaren 

collegeverantwoordelijk-

heid. Dankzij onze inzet 

worden inwoners en on-

dernemers echt betrokken 

bij belangrijke keuzes voor 

onze stad. Zo hebben we samen gewerkt aan de toekomst-

visie voor Nieuwegein, worden onze basisscholen ver-

nieuwd en maken we Nieuwegein klimaatneutraal. Samen 

krijgen we het voor elkaar.

Ook de komende jaren staan we voor flinke uitdagingen. 

De zorg moet beter worden georganiseerd. Meer mensen 

willen in Nieuwegein (blijven) wonen. We moeten inves-

teren in schone en betere mobiliteit. In ons verkiezings-

programma “Nieuwegein: stad vol kansen” staan onze 

plannen om deze uitdagingen aan te gaan. De volgende 

drie punten lichten we uit:

Initiatiefrijke stad

Nieuwegeiners maken hun stad. Ze hebben veel ideeën. 

En ze zijn begaan met hun buurt en wijk. D66 vindt dat 

er volop ruimte moet zijn voor eigen initiatieven. Met de 

kennis van Nieuwegeiners over hun buurt en wijk maken 

we samen Nieuwegein beter en mooier.

Groen wonen

Een groen en gezond Nieuwegein. Dat is waar D66 voor 

staat. Gebouwen die weinig energie gebruiken, gezonde 

lucht en het scheiden van afval. Nieuwegein heeft veel 

groen, dat fijn is om te gebruiken en dat ook goed  

onderhouden is.

Tijdloos onderwijs

Onderwijs biedt jong en oud de kans om talenten te ont-

wikkelen. D66 wil alle mogelijkheden benutten om ieder-

een een stapje naar zijn of haar nieuwe toekomst te laten 

zetten. Om te kunnen zijn wie je bent en wie je wilt zijn.

D66 Nieuwegein is de enige lokale sociaal liberale partij. 

We onderscheiden ons door onze positieve houding, met 

de blik gericht op de toekomst. Nee zeggen is makkelijk. 

D66 durft ja te zeggen. Toch hebben ook wij geen glazen 

bol. Onderwerpen die niet in ons programma zijn opge-

nomen, benaderen we vanuit de volgende vijf richting-

wijzers.

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen

2. Streef naar een duurzame en harmonieuze  

samenleving

3. Beloon prestatie en deel de welvaart

4. Denk en handel internationaal

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Wil je meer weten over deze richtingwijzers, ons verkie-

zingsprogramma lezen of meedoen? 

Ga dan naar www.d66nieuwegein.nl. Of spreek ons aan op 

straat. We staan op zaterdagen regelmatig op CityPlaza ter 

hoogte van de kuil.

Zorg en Samenleving

ieders Belang is trots op het vele (vrijwilligers)werk in de 

zorg. “Samendoen” is een groot goed. Deelname voor ieder-

een in onze samenleving en iedereen mag meedoen.

Gepaste zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Veiligheid en Handhaving

De zorg voor veiligheid(cameratoezicht), geregistreerde 

overtredingen, misdrijven en het gevoel van veiligheid en 

onveiligheid zijn belangrijke agendapunten de komende 

jaren. Ondanks de dalende geregistreerde criminaliteit blijven 

negatieve ontwikkelingen onze aandacht vragen. Onveilige 

verkeerssituaties dienen adequaat te worden opgelost. 

Onderwijs en jongeren

ieders Belang wil investeren in onze jeugd en jongeren. 

Goed onderwijs op alle niveaus. Veilige omgeving is van 

groot belang. De vraag naar goede mensen en inspirerend 

onderwijs moeten worden samengebracht.

Sport, Cultuur en Recreatie

Verenigingen en vele vrijwilligers zorgen ervoor dat dagelijks 

vele inwoners sportief, kunstzinnig, cultureel of recreatief 

bezig zijn. In het geharmoniseerde subsidiebeleid is 

afgelopen periode een keuze gemaakt die helaas ook tot 

een flinke bezuiniging heeft geleid voor tal van organisaties. 

ieders Belang wil herziening van dit subsidiebeleid.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Uitbreidingslocaties voor woningbouw zijn beperkt voorhan-

den. Er moeten nog meer leegstaande kantoorpanden wor-

den omgebouwd tot geschikte (sociale) wooneenheden voor 

jongeren en ouderen. En daarbij moet het voorzieningen-

niveau op peil blijven. Efficiënter gebruiken van secundaire 

en regionale voorzieningen is echter onvermijdelijk, waarbij 

afstanden voor alle inwoners overbrugbaar moeten blijven.

Economie

Nieuwegein beschikt over een goede wegen- en waterinfra-

structuur. Dit gebied kenmerkt zich door veel ondernemers 

die zich hier om die reden gevestigd hebben en wereldwijd 

bekend zijn. De opdracht voor de gemeente is, in een snel 

veranderende wereld, de positie van deze bedrijvigheid te 

blijven beschermen en versterken.

Dienstverlening

Het gemeentelijk apparaat is er voor ons en niet andersom. 

Heldere afspraken maken en nakomen, voortgang 

rapporteren, onzekerheden vermijden en zo snel mogelijk 

duidelijkheid bieden. Uitgangspunt is minder regels en 

eenvoudigere regels.

Milieu

Milieu- en energiebeleid zijn belangrijk voor de leefbaar-

heid. ieders Belang wil geen uitbreiding van windenergie 

in Nieuwegein. Wel steunen wij alle initiatieven tot het  

gebruik van zonne-energie.

Financiën

Het te besteden geld moet weloverwogen worden gebruikt. 

Vaste taken moet de gemeente uit eigen middelen bekostigen. 

Bij projecten kijken we ook hoe inwoners, bedrijven en 

instellingen een bijdrage kunnen leveren aan het zo efficiënt 

mogelijk realiseren daarvan.
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UW ZORG IS ONZE ZORG

NIEUWEGEIN: 
STAD VOL KANSEN

Nieuwegein  Nieuwegein  

Op de groepsfoto de kandidaten voor D66 Nieuwegein
Van links naar rechts: Gökhan Öztropak (7), Katharina Elbertse (5), Henk van Kampen (13), Larissa Vijlbrief-Janssen (14), Erik van de 
Voort (6), Ingrid de Vries (9), Jos Hendriks (12), Didi el Moussaoui (4), Anja van Berckel (11), Iris Hendriks-Braun (8), Peter Snoeren 
(2), Anita van Schaik (3) en Tom Verhoeve (1). Niet op de foto staan: John van Kouwen (10), Pieter Kwantes (15) en Hans Reusch (16).

LIJST 3



Nieuwegein is een stad met groene woonwijken waar 

het prettig wonen is. Door de centrale ligging is de 

stad goed bereikbaar, is er veel werkgelegenheid en 

zijn er veel voorzieningen voor jong en oud. We moe-

ten zuinig zijn op al die pluspunten van Nieuwegein.

Het CDA hoort van inwoners en ondernemers ook dat er 

zaken zijn in Nieuwegein die beter kunnen. Zaken waar-

mee we voor de toekomst ook een aantrekkelijke en fijne 

stad blijven. Zo kan de onderlinge verbondenheid tussen 

inwoners veel beter. De vele inbraken in woningen en au-

to’s zorgen voor een onveilig gevoel. Dat moet dus beter 

worden aangepakt. Het onderhoud aan wegen, groen en 

straatverlichting moet op veel plekken beter. Er is veel 

geregeld voor zorg en welzijn, maar de samenhang en 

samenwerking kan beter. De woningmarkt kan beter met 

meer passende woningen voor onze ouderen en betaalbare 

woningen voor starters en doorstromers. Veel inwoners 

hebben na jaren van crisis weer werk, maar nog teveel an-

deren zoeken een baan. Met zonnepanelen en groene da-

ken wordt Nieuwegein steeds duurzamer, maar we moeten 

meer doen om klaar te zijn voor de klimaatverandering. 

En de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners 

kan ook beter.

Deze en andere uitdagingen liggen voor ons. Samen met 

inwoners en ondernemers wil het CDA de komende jaren 

de schouders er onder zetten voor een beter Nieuwegein.

Onze vijf punten voor een #beterNieuwegein:

1. Het CDA wil minder regeldruk voor organisatoren van 

vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten zonder dat 

de noodzakelijke veiligheid er onder lijdt. Dat maakt 

het makkelijker om  samen leuke dingen in de stad 

te organiseren.

2. Het CDA wil dat inbraken in woningen en auto’s 

verder worden teruggedrongen. We zijn voor ken-

teken scannen en mobiel cameratoezicht om 

de veiligheid te vergroten. Inwoners en onder-

nemers worden meer betrokken bij preventie. 

3. Het CDA zet in op meer betaalbare huur- en koopwo-

ningen voor de middeninkomens.

4. Eenzaamheid bestrijden is voor het CDA een speer-

punt in zorg- en welzijnsbeleid. Vrijwilligers en pro-

fessionals worden getraind om eenzaamheid tijdig te 

signaleren.

5. Het CDA wil jongeren meer betrekken, zodat zij daad-

werkelijk mee kunnen praten en invloed kunnen heb-

ben op gemeentelijke plannen.

Aan alle Nieuwegeiners, 

Samen werken aan een sociale, gezonde en gelukkige stad. Dat is hoe de kandidaten van 

de PvdA onze stad graag zien, omdat wij ook gewoon Nieuwegeiners zijn.

De gesprekken die wij dagelijks met jullie voeren gaan over zekerheid. Zeker zijn van een 

betaalbare woning in jouw fijne buurt. Zeker zijn van goede zorg voor je kind, je ouders of 

je partner. Zeker zijn van een vast inkomen zodat je het einde van de maand kunt halen. 

De kandidaten van de PvdA vinden dat de gemeente van en voor haar inwoners is. En dat 

betekent dat wij met jou de komende 4 jaar hard willen werken aan meer zekerheid voor 

ons allemaal. 

Je moet van je laten horen. Niet alleen op 21 maart, maar ook de jaren erna. Zodat er 

geïnvesteerd kan worden in wonen en zorg, veilige en groene wijken en een duurzame 

toekomst. En dat we samen zorgen dat eenzaamheid, armoede en discriminatie niet in 

Nieuwegein thuishoort. 

Want willen we niet allemaal dat iedereen de kans krijgt een beetje gelukkiger te worden?

Hans Adriani, lijsttrekker PvdA Nieuwegein
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PVDA, GELUKKIG WEL

VOOR EEN 
#BETERNIEUWEGEIN

Kandidaten op de CDA-lijst (van links naar rechts): Erik Keegstra (7), Evert Temminck (4), Berend Lensen (5), Rija van der Sluiszen (3), 
Mart Hack (2), Gerben Horst (lijsttrekker), Michael van Stroe (6) en Jan Kuiper (8).
Foto: (cc) Sebastiaan ter Burg

Nieuwegein



Verkiezingen gaan over 

mensen. Over onze ou-

ders, onze kinderen, onze 

buren, de leerkracht op de 

school, onze werkgever en 

onze werknemers. Ze gaan 

over u en mij en over onze 

manier van samenleven. 

De ChristenUnie gelooft 

dat het in onze samenle-

ving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat 

vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

Een samenleving met toekomst

In onze gemeente Nieuwegein gaat er veel goed. Het 

aantal banen is toegenomen door vestiging van nieuwe 

bedrijven en vrijwilligers zijn overal actief. Tegelijker-

tijd zijn er zorgen over groepen van mensen die moei-

lijk mee kunnen doen met activiteiten in onze gemeente.  

De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend ge-

weest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. De 

manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, 

staat meer ter discussie dan ooit.

Wij investeren in een veilige stad, door;

• in te zetten op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid 

van de wijkagent en de stadstoezichthouders

• te werken aan een taskforce drugs die in de regio drug-

gerelateerde criminaliteit en overlast gaat aanpakken

• er voor te zorgen dat de gemeente de privacy hoog in 

het vaandel heeft en deze ook naleeft

• in te zetten op een eerlijke overheid die geen belof-

tes doet die niet na te komen zijn

Wij zorgen er voor dat iedereen mee kan doen, door;

• er op toe te zien dat de openbare ruimte veilig en 

toegankelijk is en ruimte biedt voor ontmoeting, ook 

voor mensen met een beperking 

• de gemeente een coördinerende rol te geven in rela-

tie tot de informele zorg (zoals mantelzorg) 

• maximaal in te zetten op preventie dan wel vroeg-

signalering van armoede

Wij willen in een schone, groene en duurzame ge-

meente leven en wonen, door;

• het behoud van het groene karakter van Nieuwegein

• het onderwerp duurzaamheid in ieder beleidsstuk 

mee te nemen

• de woningbouw meer te richten op het middenseg-

ment, zodat de doorstroom op gang komt

Samen waardevol

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle men-

sen. Vanuit onze overtuiging zoeken wij het goede voor de 

samenleving. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

De VSP is een onafhankelijke democratische beweging 

die zich meer dan twintig jaar inzet voor alle inwoners 

van Nieuwegein, jong en oud. Op elk politiek, ruim-

telijk, maatschappelijk en sociaal niveau hebben wij 

ons hiervoor vele jaren stevig ingezet met de nodige 

resultaten. De VSP voelt zich verbonden door leeftijd, 

en ervaring, maar ook door de wens kinderen en klein-

kinderen een goede toekomst en leefmilieu in onze 

stad te bieden.

Politiek

Het wordt misschien tijd om Nieuwegein te besturen via 

een raadsakkoord. Wisselende meerderheden verrijken 

het politiek debat en leveren betere oplossingen dan een 

dichtgetimmerd coalitieakkoord, dat vaak belangrijker 

wordt dan de aan de kiezers gedane beloften. Inwoners 

hebben steeds meer kennis. Gemeente en college moeten 

dat verstandig gebruiken!

Financiën

De VSP wil gedegen financieel beleid met sluitende begro-

tingen en begrijpelijke rapportages. We gaan zuinig om 

met geld. We vermijden het schuiven met stelposten.

Stad op orde

Stadspromotie en City marketing zijn zinloos wanneer de 

stad niet “spic en span” is. Achterstallig onderhoud weg-

werken, kost altijd meer dan regulier onderhoud. 

Verkeer

Infrastructuur is belangrijk en moet op de H-structuur

(hoofdwegen) afgehandeld worden. Ook streeft de VSP 

naar wijk in-wijk uit principe (bestemmingsverkeer) en 

het uitbannen van zwaar vrachtverkeer. 

Wonen

De VSP wil de verdeling sociaal (dertig procent) en vrije-

sector woningen (zeventig procent) handhaven.

Woonmobiliteit moet gesteund worden, waar nodig ook 

financieel.

Het woonzorg concept moet weer geactiveerd worden.

De VSP is voor duurzaam, betaalbaar, nul treden en nul  op 

de meter, toekomstbestendig bouwen buiten onze parken. 

Afval

Gezien de discussie over bronscheiding versus nascheiding 

van afval, zijn wij voor het handhaven van de grijze con-

tainer. 

Omgevingswet

In de Omgevingswet is de fysieke leefomgeving hét speer-

punt. De wet biedt meer ruimte aan initiatieven uit de 

samenleving. De VSP stelt de inwoner als “gebruiker” cen-

traal. Hoogbouw en windmolens niet!

Welzijn en Zorg

De voorzieningen moeten zorgvuldig in stand gehouden 

worden. Sport, spel, onderwijs en cultuur zijn de pijlers. 

De transities en daaruit voortkomende veranderingen vra-

gen om meer aandacht qua communicatie en uitvoering. 

Een goed vrijwilligersbeleid is van veel belang. Hetzelfde 

geldt voor mantelzorgers.

Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte van de samenleving. Dat 

gaat over geborgenheid thuis, in de wijk en de stad. Dat 

omvat schone lucht, verkeersveiligheid, geen geluidsover-

last en nog veel meer. Ook  controle en handhaving  ho-

ren daarbij.  De gemeente is verantwoordelijk voor goede 

hulplijnen en snel optreden waar nodig. (112 doet lang 

niet alles.)

Verdere informatie

Voor verdere onderwerpen zoals duurzaamheid, luchtkwa-

liteit en geluid, windmolens, enz. zie onze site: 

www.verenigdeseniorenpartij.nl

Op de foto ziet u de kandidaten en een aantal lijstduwers 

van onze partij.       
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WIJ ZIJN ER OOK VOOR U 
NÁ DE VERKIEZINGEN

v.l.n.r. Martin Monrooij, Sirodjini Kuijpers, Ineke Schiltkamp, Geert Ensing en Madelon Voorthuijsen.
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❤ Een volwassen democratie opereert Transparant
Veel kiezers hebben wei-
nig vertrouwen in het  
hopeloos vastgeroest 
politiek systeem, waar 
we met z’n allen aan zijn 
overgeleverd. Raadsle-
den vertegenwoordigen 
steeds minder hun kie-
zers en steeds meer hun 
landelijke partij van-
wege de eigen interne 
carrieremogelijkheden. 

In 2013 stelde professor J.H.J. van den Heuvel al vast dat 
in Nieuwegein de bestuurscultuur als ondoordringbaar kan 
worden getypeerd en dat de oppositie ernstig verzwakt is. 
De jaren daarna verslechterde de situatie nog verder.

❤ Ú bent de motor van de Democratie 
Wat Nieuwegein het hardst nodig heeft is een 
controleerbaar bestuur. Inwoners mogen eisen dat hun 
overheid zich ook aan de regels houdt, gemaakte afspraken 
nakomt, en open en eerlijk verantwoording aflegt. Er is 
niets ingewikkelds aan betrouwbaar bestuur. 
Beter dan afwachten wat uw gemeente voor u gaat doen, 
is u afvragen wat u voor uw gemeente kunt doen. 
En het beste wat u kunt doen is controleren of de 
bestuurders wel integer omgaan met het geld van 
de gemeenschap en met de verkoop van kostbare 
Nieuwegeinse bouwgrond. En te kiezen voor onafhankelijke 
raadsleden die dieper graven en die ook het lef hebben om 
aan de kaak te stellen wat niet klopt, zonder verhullend 
taalgebruik.
 

❤ Het gaat om úw vertrouwen in de politiek 
Zonder waarheid is er geen vertrouwen, zonder vertrouwen 
is er geen rechtsstaat en zonder rechtsstaat is er geen  
democratie (Timothy Snyder).

❤ Wees gerust
Zonder waterdicht bewijs hadden wij geen publieke 
uitlatingen gedaan over de door ons ontdekte grove 
integriteitsschendingen. Al was het alleen maar omdat we 
anders strafbaar zouden zijn.  

❤ Nieuwegeinse lente
Wij zijn gekozen omdat wij de enige onafhankelijke 
partij zijn en wij onze positie daadwerkelijk benutten 
om aan renovatie en zindelijk bestuur te werken, om de 
burgers meer te betrekken bij de politiek en om inspraak 
te bevorderen. Wij gaan de barricades op en wij nemen 
verantwoordelijkheid voor de noodzakelijke verbeteringen. 
Dat vraagt inspiratie, lef en energie, kortom een 
Gideonshouding want het verzet is machtig. Ondanks de 
forse tegenwerking hebben wij al veel slagen gewonnen. 
Wij zijn goed op weg!

❤ Welzijn boven winsten
Terwijl we hard blijven werken om de basis solide op orde 
te krijgen zijn ook uw Zorg, het Klein Ondernemerschap, 
Lage Lokale Lasten, onze Jongeren,  onze Ouderen, het 
Milieu,  het Groen, de Bomen, een Veilige en Vriendelijke 
Samenleving, een Circulaire Economie, uw Privacy bij ons in 
vertrouwde handen. 
Lees aub verder op www.nuwegein.nl.

❤ Veel gedaan, nog veel te doen 
Stadspartij Núwegein, lijst 10! met een griffel.

Onze speerpunten:

• Goede zorg als je dat nodig hebt. Daarom moet er 

voldoende geld en mensen beschikbaar zijn. Je kunt 

gebruik maken van onafhankelijke ondersteuning.

• Voor kwetsbare mensen zijn er genoeg woningen in 

de wijken met ondersteuning en voorzieningen onder 

handbereik.

• Jeugdzorg is geslaagd als we zeker weten dat we ook 

de jongeren met grote problemen een perspectief 

kunnen bieden. Zij moeten weten dat ze welkom 

zijn in de samenleving. De zorg die ze nodig hebben 

stopt niet als ze 18 worden.

• Door een mismatch tussen wat mensen kunnen en 

wat er is aan werk, ontstaat een nieuwe groep 

van werkzoekenden: ouderen, nieuwkomers, 

starters, kunstenaars of mensen die vanwege de 

digitalisering geen werk meer hebben. GroenLinks 

wil een experiment beginnen met een regelarm 

inkomen. 

• Nieuwegein heeft weinig ruimte meer waar gebouwd 

kan worden. Voor het bouwen van nog meer 

woningen zijn onze randvoorwaarden: duurzaam 

bouwen, een mix van woningen, voldoende 

groen, kinderen moeten buiten kunnen spelen, 

goede wandel- en fietsverbindingen en autoluwe 

straten zoals de Noordstedeweg en de Herenstraat. 

Wij willen investeren in het groenstructuur netwerk, 

in goed beheer van openbaar groen, rekening 

houdend met dieren en hun leefgebieden. 

• Ook Nieuwegein moet zich voorbereiden op 

klimaatverandering en CO2-uitstoot verminderen. 

GroenLinks wil dat er een kennisbank komt met 

informatie over lokale groene leveranciers, praktische 

tips over duurzame klussen en vergroening van je 

tuin. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe vormen van 

duurzame energie.  De gemeente moet bedrijven, 

inwoners, kennisinstituten bij elkaar brengen. Het 

invoeren van een groen stimuleringsfonds kan 

inwoners ondersteunen woningen te verduurzamen. 

• Een transparante en toegankelijke gemeente 

is nodig om collectieve belangen voor de stad 

als geheel en de positie van kwetsbaren en 

andersdenkenden te beschermen. De gemeente 

blijft eindverantwoordelijk voor sociale veiligheid 

en privacy. Zowel bij initiatieven vanuit inwoners, 

als bij uitbesteding van gemeentelijke taken.

Wil je meedoen? 

Neem dan contact op: 

nieuwegein@groenlinks.nl
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NIEUWEGEIN, 
DAAR WIL IK WONEN

NÚWEGEIN... GLÁSHELDER!

V.l.n.r. boven: Monique de Beer; 
Marieke Schouten (Lijsttrekker);  
Alma Feenstra; Dirk de Knecht; 
Erna Kotkamp; Cora Coster; Mladen 
Acinger  
Onder: Lichelle Ankum; Pouwel van 
de Siepkamp; Cecilia Hofte; Sylvana 
Noorbergen  
Op de foto ontbreken Jan Willem 
Knop en Hans van der Boor

GroenLinks Nieuwegein zet zich in voor een samenleving waarin jij je thuis kunt voelen. 

Wat je mogelijkheden ook zijn, waar je vandaan komt en wat je opvattingen zijn. Wij 

zetten ons in voor een stad waar je initiatieven kunt nemen, gezond kunt leven in 

betaalbare woningen en waar rekening gehouden wordt met wat je wel en niet kan. Een 

stad die haar natuur beschermt en die voorbereid is op de veranderingen in het klimaat. 

We bestrijden een samenleving die zó ingewikkeld is dat je je eigen weg niet meer kunt 

vinden.

Haseena Bakhtali (lijsttrekker) 
hbzbakhtali@hotmail.com / 06-17822044 

Contact:



Aangenaam,

Wij zijn LOKALE VERNIEUWING, de nieuwe partij in Nieu-

wegein. In dit artikel stellen wij ons graag aan u voor. 

Wij vinden dat er binnen de Gemeente meer overleg moet 

zijn tussen burgers en het Gemeentebestuur, waarbij het 

belang en welbevinden van de inwoners centraal staat. 

Samenwerking met anderen, maar vooral met de inwoners 

van Nieuwegein, vinden wij een belangrijk uitgangspunt. 

Het mooie van een lokale partij is dat hierbij geen reke-

ning gehouden hoeft te worden met landelijke of provin-

ciale belangen. Een lokale partij heeft immers alleen te 

maken met de gemeente waarin zij actief is. Dus: alles in 

en voor het belang van de inwoners van Nieuwegein!

Hieronder treft u een korte uiteenzetting aan van een 

aantal punten die wij als partij belangrijk vinden. Wilt 

u ons volledige verkiezingsprogramma lezen? Kijk dan op 

www.lokale-vernieuwing.nl

Zorg en welzijn

Wij vinden dat zorg en welzijn beter moet worden gere-

geld. De afgelopen jaren heeft de gemeente er veel zorg-

taken bij gekregen. Dit heeft al veel geld gekost. Helaas 

is het resultaat nog niet wat het zijn moet. Omdat de 

gemeente er nog meer zorgtaken bij gaat krijgen, is een 

andere en daadkrachtigere aanpak, meer geld, tijd en 

mankracht nodig. Alleen dan kan gegarandeerd worden 

dat de inwoners van Nieuwegein het juiste loket weten 

te vinden. 

Veiligheid

Openbare orde en Veiligheid zijn de pijlers van een goed 

bestuurde gemeente waar het plezierig verblijven is.

Wij willen de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze 

inwoners versterken door het nemen van krachtige maat-

regelen.

Duurzaamheid en Milieu

Duurzaamheid en gevolgen voor het milieu moeten in al-

les leidend zijn. Groen blijft groen. Wij zijn voorstander 

van duurzame energieopwekking, maar tegen windmolens.

Samenleving en Sport

Nieuwegein is een echte sportgemeente en dat moet zo 

blijven! Wij vinden dat de gemeente ervoor moet zorgen 

dat sporten laagdrempelig en voor iedereen toeganke-

lijk is. Verder vinden wij dat onderzocht moet worden of 

schoolzwemmen weer door basisscholen kan worden aan-

geboden.

Economie en wonen

Wij vinden het belangrijk dat niet alleen grote bedrijven 

zich in Nieuwegein vestigen, maar willen ook kleinere on-

dernemers stimuleren om voor Nieuwegein te kiezen. Wij 

zijn voorstander van duurzame ontwikkelingen. Regels en 

vergunningen moeten worden teruggebracht.

Met betrekking tot wonen vinden wij dat de gemeente 

moet zorgen voor voldoende koop- en huurwoningen, in 

verschillende prijsklassen, voor jong en oud.

Financiën

Wij willen dat de gemeente een verantwoordelijk en dege-

lijk financieel beleid uitvoert. 
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“SAMEN VOOR DE STAD”

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Teamfoto (van links naar rechts en van boven naar onder)
Achter: Victor Goulmy, Heleen Peters, Harry Rietveld, Haitze de Jong

Voor: Yannick Jean, Peter Bakker, John van Engelen, 
Vincent Verhaar. Hans Agterberg ontbreekt op de foto

lijsttrekker John van Engelen

Stemwijzer

De Nieuwegeinse StemWijzer is voor u beschikbaar. 

Hiermee kunt u zich oriënteren op de standpunten van de 

politieke partijen voordat u 21 maart 2018 naar de stembus 

gaat. Via stellingen komen de belangrijkste zaken die bij 

de verkiezingen spelen, aan de orde. Vervolgens kunt u in 

een oogopslag zien met welke politieke partij u de meeste 

overeenkomsten heeft. De StemWijzer kunt u vinden op  

www.nieuwegein.nl/stemwijzer. De Stemwijzer bestaat 

uit zevenentwintig stellingen. Per stelling kunt u 

aangegeven of u het eens, oneens of geen van beide bent. 

Hoe belangrijk u een bepaald onderwerp vindt, kunt u na 

het beantwoorden van de stellingen apart aangeven. De 

StemWijzer is gemaakt in samenwerking met Prodemos, 

het Huis voor democratie en rechtstaat. Zij waarborgen 

de onafhankelijke uitslag van de StemWijzer.

Hoe werkt stemmen?

Op de website “Hoe werkt stemmen?” wordt alles uitgelegd 

over het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Leer op je eigen tempo door beeld, geluid en oefeningen 

wat de gemeenteraad is en wat zij voor werk doen in een 

gemeente en hoe het stemmen werkt.

Meer informatie: www.hoewerktstemmen.nl

100 jaar kiesrecht

De oproep van ProDemos, het huis voor democratie en 

rechtsstaat, was voor burgemeester Frans Backhuijs 

aanleiding om initiatief te nemen in Nieuwegein 

aandacht te besteden aan de landelijke viering 100 jaar 

Kiesrecht (2017-2019). Ruim een jaar geleden heeft hij 

de vertegenwoordigers van drie Nieuwegeinse musea 

uitgedaagd vanuit Nieuwegeins historisch perspectief 

stil te staan bij dit bijzondere jubileum.

Het is goed om eens stil te staan bij het feit dat 

kiesrecht niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. 

Zeker nu er gemeenteraadsverkiezingen aankomen en 

daarnaast 100 jaar kiesrecht wordt gevierd. De redactie 

van de Cronyck de Geyn, het kwartaalblad van de drie 

samenwerkende Nieuwegeinse musea, heeft de uitdaging 

vertaald in een extra themanummer dat geheel is gewijd 

aan ‘100 jaar Kiesrecht en Politiek in Jutphaas, Vreeswijk 

en Nieuwegein’.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 

maart is er een expositie in het Atrium van het Stadshuis 

en in bibliotheek De tweede verdieping. Wat daar word 

tentoongesteld staat tevens in dit speciale themanummer 

van Cronyck de Geyn.

Nieuwegeins verkiezingsdebat
Weet u al op welke partij u gaat stemmen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen?

Op dinsdag 13 maart houdt de bibliotheek 

in samenwerking met theater De Kom een 

verkiezingsdebat, waar alle Nieuwegeinse partijen 

voor zijn uitgenodigd. Onder leiding van Politiek Café 

presentator René Hansen en debatleidster Elisabeth 

van den Hoogen zullen de partijen met elkaar in debat 

gaan aan de hand van zes stellingen over lokale, actuele 

onderwerpen. Hoe denken de partijen bijvoorbeeld de 

verkeersveiligheid op de Noordstedeweg te kunnen 

vergroten en is het een goed idee dat inwoners 

vetorecht krijgen bij belangrijke beslissingen zoals 

de plaatsing van windmolens en de tiny houses in 

Fokkesteeg?

Debatteer mee op dinsdag 13 maart van 19.30 tot 

22.30 in theater De Kom. De entree voor het debat 

is gratis. Bibliotheekleden krijgen op die avond op 

vertoon van hun pasje een consumptiebon. Reserveren 

is verplicht en kan via actie@detweedeverdieping.nu. 

Of haal uw kaartjes op in de bibliotheek.



18

Hoe 
kan ik 

stemmen? Je krijgt een stempas
Je krijgt van de gemeente een brief met een stempas. 
Op de stempas staat welk stembureau dicht bij jouw 
huis is. Je krijgt bij de stempas ook een lijst met na-
men. Op deze lijst kun je zien op wie je kunt stemmen. 

Lever je stempas in

Op het stembureau moet je je stempas inleveren. Je 

laat je rijbewijs, identiteitskaart of je paspoort zien. 

Op het stembureau controleren ze wie je bent. Je mag 

stemmen bij ieder stembureau in je gemeente.

Ga naar het stembureau

Op woensdag 21 maart 2018 ga je naar 

het stembureau. Neem je stempas mee en 

je identiteitsbewijs. Dat is je rijbewijs, je 

identiteitskaart of je paspoort.

 De stembureaus zijn open van 7.30 tot 

21.00 uur.

3

6

4

7

1

5

8

2

Doe je stembiljet in de bus

Vouw het stembiljet weer 

op en stop het in de stembus.

En nu: stemmen!

Met het stembiljet ga je een stemhokje in. Dat doe 

je alleen, want er mag niemand meekijken. In het 

stemhokje ligt een rood potlood. Kijk waar de naam 

staat van de persoon op wie je wilt stemmen. Kleur 

het vakje voor deze naam rood.

Kies een politieke partij

Bedenk voordat je gaat stemmen welke partij je het 

best vindt. En misschien weet je ook al op welke 

persoon van deze partij je wil stemmen. Je kunt 

ook gewoon op de bovenste persoon van de partij 

stemmen. Deze persoon noemen we de lijsttrekker.

Je krijgt een stembiljet

Na de controle van je stempas krijg je een stembiljet. 

Op het stembiljet staan alle politieke partijen die 

meedoen aan de verkiezingen. Ook alle mensen op 

wie je kunt stemmen, staan op het stembiljet.

Je hebt gestemd!

Na negen uur ’s avonds worden alle stemmen geteld. 

De uitslag wordt daarna bekend gemaakt. Je kunt de 

uitslag zien op het journaal. Of je kunt de uitslag 

bijvoorbeeld opzoeken op www.nos.nl.

HOE 
KAN IK 

STEMMEN? 

HOE 
KAN IK 

STEMMEN? 
HOE 

KAN IK 
STEMMEN? 

HOE 
KAN IK 

STEMMEN? 

HOE 
KAN IK 

STEMMEN? 

HOE 
KAN IK 

STEMMEN? 

HOE 
KAN IK 

STEMMEN? 

HOE 
KAN IK 

STEMMEN? 

Bron: ProDemos & Stichting Lezen en Schrijven
Vormgeving: Lidewij Spitshuis



STEMLOCATIES
1 Stadshuis I, Stadsplein 1
2 Stadshuis II, Stadsplein 1
3 Obs de Schakel, Mendes Da Costalaan 132
4 De Wenck, Wenckebachplantsoen 85a
5 K4N (Kledingbank), Vredebestlaan 23
6 Montessorischool De Vleugel, Mozartplantsoen 1
7 De Cimbaal, Cimbaalsingel 1
8 RK basisschool Vroonestein, Lohengrinhof 15/17
9 ROC MN ICT-College, Harmonielaan 1
10 ROC MN Veiligheid&Defensie-College, Dasseweide 3
11 Kinderdagverblijf De Toverfluit, Roskamweide 2
12 PC bs Pr.Margriet locatie Noord I, Heemraadsweide 1
13 PC bs Pr.Margriet locatie Noord II, Heemraadsweide 1
14 Openbare basisschool De Meander II, Morelgaarde 15
15 Openbare basisschool De Meander I, Morelgaarde 15
16 PC bs Pr.Margriet, locatie Zuid, Aardbeigaarde 4
17 Scholengemeenschap Anna van Rijn, Albatros 1 

(ingang Flamingo)
18 Openbare basisschool De Krullevaar, Groenling 11
19 Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13
20 Wijkhuis De Steeg, Hoornseschans 101
21 Daltonschool Uniq, Deldenseschans 2
22 Jenaplanschool De Zuiderkroon, Graaf Dirklaan 2
23 PC basisschool Maurits, Kastanjestraat 4
24 t Veerhuis, Nijemonde 4
25 Kerkelijk Centrum De Rank, Lupinestraat 11
26 Buurtplein Zuid, Ratelaar 37
27 Locatie Prins Hendriklaan 27
28 Dorpshuis Fort Vreeswijk, Fort Vreeswijk 1A
29 Gemeenschapsruimte “boerderij Bos”, Jer. Boschhage 4
30 PC Basisschool Kon. Juliana, Aert de Gelderhage 5
31 Basisschool De Toonladder, Galecopperzoom 2
32 Galecopperboog I, Thorbeckepark 183
33 Galecopperboog II, Thorbeckepark 183
34 MeetingDistrict, Blokhoeve 2A

(ingang naast Heidehal/Fit For Free)
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Nummer Naam

18 Openbare basisschool De Krullevaar

19 Buurtplein Doorslag

20 Wijkhuis De Steeg

21 Daltonschool Uniq-Deldenseschans 2

22 Jenaplanschool De Zuiderkroon

23 PC basisschool Maurits

24 t Veerhuis

25 Kerkelijk Centrum De Rank

26 Buurtplein Zuid

27
Locatie Prins Hendriklaan 27 

28 Dorpshuis Fort Vreeswijk

29 Gemeenschapsruimte "boerderij Bos"

30 PC Basisschool Kon. Juliana

31 Basisschool De Toonladder

32 Galecopperboog I

33 Galecopperboog II

34 MeetingDistrict

Nummer Naam

1 Stadshuis I

2 Stadshuis II

3 Obs de Schakel

4 De Wenck

5 K4N (Kledingbank)

6 Montessorischool De Vleugel

7 De Cimbaal

8 RK basisschool Vroonestein

9 ROC MN ICT-College

10
ROC MN Veiligheid&Defensie-
College

11 Kinderdagverblijf De Toverfluit

12 PC bs Pr.Margriet locatie Noord I

13 PC bs Pr.Margriet locatie Noord II

14 Openbare basisschool De Meander II

15 Openbare basisschool De Meander I

16 PC bs Pr.Margriet, locatie Zuid

17 Scholengemeenschap Anna van Rijn

Waar stemmen?

In Nieuwegein zijn in totaal 34 stembureaus. De 

stemlokalen zijn geopend van ’s morgens 07.30 uur tot 

’s avonds 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk 

voor mindervaliden (stembureau 27, Locatie Prins 

Hendriklaan 27 is alleen slecht toegankelijk voor een 

scootmobiel). U kunt in Nieuwegein in elk stemlokaal 

uw stem uitbrengen. Een overzicht van de stembureaus 

vindt u hieronder. Wilt u stemmen in een stembureau 

dicht bij u in de buurt? Het adres daarvan staat op uw 

stempas.




