
Gemeenteraads- 
verkiezingen

nieuwegein stemt .nl

MAART

WOENSDAG

VERKIEZINGSKRANT 2022



VERKIEZINGSKRANT NIEUWEGEIN2

Eens in de vier jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit jaar 
kunnen we op woensdag 16 maart naar de stembus. In verband met corona 
zijn sommige stembureaus ook al geopend op maandag en dinsdag, zodat 
mensen die dit prettig vinden op een rustiger moment hun stem kunnen  
uitbrengen. Om veilig te kunnen stemmen hebben we ook dit jaar weer 
gekozen voor ruime stemlocaties. Hierdoor zijn sommige vertrouwde  
locaties dit jaar niet ingericht voor de verkiezingen en zijn er een paar nieuwe 
locaties bijgekomen.

Deze krant is bedoeld om u te helpen bij de keuze op wie u wilt gaan 
stemmen. Alle deelnemende partijen presenteren in het kort hun 
programma. Ook vindt u in deze krant informatie over de regels rond het 
stemmen en praktische informatie zoals de locaties van de stembureaus.

De gemeenteraad beslist over veel zaken die in de stad gebeuren. 
Bijvoorbeeld over waar wat gebouwd kan worden, over verkeer, milieu, afval 
en energie. En ook over de hulp aan jongeren die het moeilijk hebben, de 
ondersteuning aan ouderen, de bouw van scholen en sportvoorzieningen  
en nog veel meer. Allemaal onderwerpen waar u als inwoner direct mee te 
maken heeft. De raad maakt de keuzes waar ons geld aan wordt uitgegeven. 
Met uw stem op 16 maart bepaalt u wie namens u besluiten neemt. Maar het 
is niet zo dat u maar eens in de vier jaar invloed heeft. De gemeente werkt 
graag samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen, scholen en 
andere organisaties. Daarom organiseren we bijeenkomsten over allerlei 
onderwerpen om te horen wat u vindt. Dat doen we per wijk, per buurt of 
soms voor de gehele stad. Inwoners worden ook gevraagd om mee te doen 
aan enquêtes en flitspeilingen zodat we zo goed mogelijk weten wat er speelt 
en waar behoefte aan is. Zo werken we samen aan Nieuwegein.

Behalve deze Verkiezingskrant zult u tot 16 maart ongetwijfeld nog meer 
merken van de aanstaande verkiezingen. De politieke partijen doen er alles 
aan om u te informeren over hun standpunten en ideeën.  Zo zijn er 
verschillende bijeenkomsten waar de lijsttrekkers met elkaar in debat gaan. 
En vanaf 25 februari is ook de digitale stemwijzer MijnStem Nieuwegein van 
start gegaan.

Ik roep u allen op om op 16 maart te gaan stemmen. Uw stem is van invloed 
op het dagelijkse leven in onze stad voor de komende vier jaar dus maak er 
gebruik van! In het bijzonder roep ik de jongeren op die voor het eerst 
kunnen stemmen. Maak gebruik van je stemrecht. Met een persoonlijk kaart 
zal ik je hier nog eens extra op attenderen.

Met hartelijke groet, 
Frans Backhuijs, Burgemeester.

FRANS BACKHUIJS

Burgemeester  

gemeente Nieuwegein

DATA VAN DE VERKIEZINGEN

INHOUD

03  VVD
 ‘Nieuwegein is goed, wordt beter!’

04  VSP
  ‘Een tolerante samenleving, waaraan  

iedereen kan meedoen’

05 
 PvdA

 ‘Een kansrijk leven voor iedereen’

06  GroenLinks
  ‘Samen gaan we Nieuwegein veranderen!’

07  D66
  ‘Hoe mooi zou het zijn als we meer  

samen doen?’

08  CDA
   ‘Een goed klimaat om in te leven, 

wonen en werken’

09  ChristenUnie
 ‘Wij investeren in zorg voor elkaar’

10  Lokale Vernieuwing
 ‘De lokale politieke partij van Nieuwgein die  
 echt doet en duidelijke taal spreekt’

11  ieders Belang
  ‘Op een plezierige en veilige wijze in Nieuwegein 

wonen en werken’

12  Stadspartij NÚwegein
  ‘Stadspartij NÚwegein…..HAARSCHERP!‘

13 JezusLeeft!
 ‘Wilt u verandering, kies voor Jezus!‘

14 
 De Unie

  ‘Wij streven ernaar om allerlei groepen goed  
te betrekken bij het beleid’

15  Overzicht van stembureaus 
 Stemlocaties in Nieuwegein

16  Algemene informatie
 Hoe en wanneer te stemmen

De gemeenteraadsverkiezing is op 16 maart 2022. Deze verkiezing is eens in de 4 jaar. 
De inwoners van Nieuwegein kiezen dan wie er in de gemeenteraad komen. U kunt 
ook al stemmen op 14 en 15 maart.

Stembureaus open: 7.30 - 21.00 uur (op alle dagen)

Deze verkiezingskrant is tot stand gekomen in samenwerking tussen 
de gemeente Nieuwegein en de twaalf politieke partijen die deelnemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Op pagina’s 3 tot en met 
14 stellen zij zich aan u voor met hun eigen verhaal.
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De VVD zegt: Nieuwegein is goed, wordt beter!
In de gemeenteraad moeten mensen zitten die problemen willen oplossen. Voor jou. Zodat jij veilig en vrij je 
leven kan leiden. Zodat de dingen die goed gaan bij jou in de buurt goed blijven. En dat de dingen die beter 
kunnen, ook echt beter worden. Daar willen wij hard voor werken en vragen we jouw stem.

# 1 Ellie Eggengoor: “Voor een 
veilige stad, waar je fijn leeft, 
woont en werkt”
In mijn eerste termijn als wethouder heb 
ik mij ingezet voor goede bereikbaarheid 
van stad, een gezonde lokale economie 
en de aanleg van glasvezel. Ik wil mij blij-
ven inzetten voor een levendige stad met 
goede voorzieningen en zoveel mogelijk 
inwoners aan het werk helpen.

# 2 Kelly Vizee: “Voor een stad 
die schoon, heel en veilig is”
Met veel plezier heb ik de afgelopen 4 
jaar gewerkt aan een beter Nieuwegein, 
waarin ik mij vooral heb ingezet tegen de 
komst van windmolens in Rijnenburg. En 
daar blijf ik mij voor inzetten. Maar ook 
voor een goed onderhouden, netjes, 
opgeruimd en veilig Nieuwegein.

# 3 Marco Diekstra: “Nieuwegein: 
mooier en beter, nu en in de toekomst”
Na 2 succesvolle periodes als raadslid blijf 
ik mij graag inzetten voor onze mooie 
stad. We moeten verduurzamen op een 
aantrekkelijke en betaalbare manier. Voor 
nieuwe windmolens in Nieuwegein is wat 
mij betreft geen plek.  

Ook moeten we goed blijven zorgen  
voor onze oude dorpskernen en  
historisch erfgoed.

# 4 Anastasia van der Lugt: ‘’Samen 
doen verbindt, versterkt en geeft 
resultaat’’
Nieuwegein verdient brede voorzieningen 
voor jong en oud. We moeten meer aan-
dacht hebben voor eenzame inwoners 
en onze mantelzorgers, waarbij ik het 
bewaken van de menselijke maat 
belangrijk vindt. 

# 5 Johan Gadella: “De gemeente is 
er voor u en niet andersom”
Als raadslid en voormalig wethouder zet 
ik mij al 22 jaar in voor deze prachtige 
stad. In Nieuwegein zijn de gemeente-
belastingen laag en dat moet zo blijven. 
Ik vind het belangrijk dat de gemeente 
financieel gezond blijft. Er kan niet meer 
worden uitgegeven dan er binnenkomt. 

# 6 Jan Kupers: “Voor een bedrijvig 
Nieuwegein”
Ik vind dat er een efficiënte, goedkope en 
wijkgerichte aanpak voor de energietran-

sitie moet komen. En we moeten meer 
bouwen met minder regels voor starters, 
middengroepen en ouderen.

# 7 Dennis Verhagen: “Meer mogelijk-
heden voor jongeren in Nieuwegein”
We hebben een breed sportaanbod in  
de stad en dat moet vooral zo blijven. 
Maar wel moet er meer vermaak voor jon-
geren bij, waarbij ik denk aan ruimte voor 
grotere evenementen. 

# 8 Stephanie de Wildt: “Voor een veilig, 
bereikbaar en betaalbaar Nieuwegein”
Ik ga voor bouwen, bouwen, bouwen…. 
aan een fijn woonklimaat waar veiligheid 
een topprioriteit blijft en waar onze 
nieuwe generatie betaalbaar een woning 
kan vinden. Ik zet mij in voor jou én een 
divers Nieuwegein.

# 9 Jonas Stroeven: “Een veilige en 
leefbare stad voor jong en oud”
Ik vind het belangrijk dat Nieuwegein 
bereikbaar blijft en criminaliteit hard 
wordt aangepakt. Maar ook dat we gaan 
voor duurzame oplossingen die goed 
zijn voor de stad, het klimaat en uw 
portemonnee.Dit zijn de doeners die voor u aan de slag willen gaan.

EENS OF ONEENS. 
DE MAXIMUMSNELHEID VAN WEGEN IN DE WIJKEN VERLAGEN 
NAAR 30 KM/UUR
De VVD wil dat Nieuwegein kan groeien en tegelijkertijd aantrekkelijk, bereikbaar en 
verkeersveilig blijft. Binnen de wijken en op korte afstanden worden lopen en fietsen 
steeds belangrijker. De hoofdstructuur in onze stad blijft aantrekkelijk voor autoverkeer 
en stroomt goed door. We gaan daarbij uit van 70 km/u op onze hoofdwegen zoals de 
AC Verhoefweg, Plettenburgerbaan en ’s-Gravenhoutseweg. Wij vinden dat voor alle 
wijkwegen een afweging gemaakt moet worden welke snelheid passend is en dat kan 
50 of 30 km/u zijn. 

MAAK EEN KEUZE. 
BIJ NIEUWBOUW NADRUK LEGGEN OP SOCIALE HUUR OF OP HET 
MIDDEN EN HOOG SEGMENT
Waar het de VVD de komende periode om gaat is bijbouwen voor inwoners met een 
midden of hoger inkomen. Want als zij een duurder, meer passend huis kunnen kopen, 
laten zij een goedkopere woning achter voor mensen die ook weer een goedkopere 
woning achterlaten. Op deze manier kunnen door het bouwen van 1 huis meer mensen 
een stap op de woningmarkt maken. Hiermee komen er ook sociale woningen 
beschikbaar, zonder dat er sociale woningen bijgebouwd hoeven te worden. Op deze 
manier kunnen ook senioren een passende woning vinden in hun eigen buurt. 

EENS OF ONEENS. 
MEER DUURZAME ENERGIE OPWEKKEN IN NIEUWEGEIN
De VVD vindt dat Nieuwegein in 2040 energieneutraal moet zijn. Daarbij is 
betaalbaarheid, veiligheid en het voorkomen van overlast voor inwoners belangrijk. In 
een zó dicht bebouwd gebied als het onze, is geen ruimte meer om windenergie toe te 
voegen zonder dat er overlast wordt veroorzaakt. We maken voor Nieuwegein haalbare 
duurzaamheidsplannen waar voldoende draagvlak voor is en die veilig zijn. 

MEER WETEN?

HOE DENKT DE VVD OVER...

Meer weten over de standpunten van de VVD  op deze en  
andere onderwerpen? Vul dan de digitale stemhulp MijnStem in op  
www.mijnstem.nl/nieuwegein. Hier kunt u uw eigen mening op verschil-
lende Nieuwegeinse onderwerpen vergelijken met die van de VVD en  
de 11 andere partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Verduurzaming moet betaalbaar zijn en er mag nooit sprake zijn van dwang. De 
gemeente moet verleiden en niet verplichten. Wat ons betreft zijn er nog genoeg 
beschikbare daken voor zonnepanelen.

EENS OF ONEENS. 
MEER GELD BESTEDEN AAN ONDERHOUD VAN CULTUREEL 
ERFGOED VAN NIEUWEGEIN
Nieuwegein kent vele pareltjes. Die moeten goed onderhouden worden en voor  
de generaties na ons worden bewaard. Het cultureel erfgoed van de gemeente  
mag en moet gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij koesteren  
én promoten ons erfgoed, zowel bij onze inwoners als onze bezoekers. De oude 
dorpskernen Jutphaas en Vreeswijk moeten hun authentieke uitstraling zoveel mogelijk 
behouden. Evenementen zoals de Sinterklaasintocht, Kaarslicht in Vreeswijk, De 
Plofparade en Geinbeat horen bij onze identiteit. Nu de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 is uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed, en de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar 
bestaat, zetten we onze pareltjes zoveel mogelijk in de spotlights, binnen én  
buiten Nieuwegein.

VVDGEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Donderdag 10 maart 2022
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MAAK EEN KEUZE.  
DE HUIDIGE WONINGBOUWPLANNEN ZIJN VOLDOENDE OF MEER 
WONINGEN BOUWEN
In Nieuwegein is nu 20% van de inwoners ouder dan 65 jaar (13.200 inwoners) en tot 
2035 zal dat aantal groeien naar meer dan 25%! De vraag naar levensloopbestendige 
en senioren woningen zal steeds maar groter worden. Dit soort woningen wordt veel te 
weinig gebouwd. Het gevolg is dat oudere inwoners veel te lang vastzitten in te grote 
woningen. Jammer, want bij voldoende aanbod van levensloopbestendige en 
seniorenwoningen zou eindelijk meer doorstroming op gang komen in een markt die al 
lang op slot zit. De VSP blijft zich hardmaken voor voldoende starterswoningen, goede 
seniorenhuisvesting en betaalbare huurwoningen. 

EENS OF ONEENS.  
DE MAXIMUMSNELHEID VAN WEGEN IN DE WIJKEN VERLAGEN 
NAAR 30 KM/UUR
Om het voor kinderen, voetgangers en fietsers veiliger te maken zijn grote gebieden in 
de gemeente Nieuwegein aangewezen als verblijfsgebieden. Het doel van Duurzaam 
Veilig is om (ernstige) ongevallen te voorkomen en daar waar dat niet kan de kans op 
ernstig letsel nagenoeg uit te sluiten. De mens is daarbij het uitgangspunt: zijn fysieke 
kwetsbaarheid, maar ook wat hij kan en wil (mensen maken nu eenmaal fouten en 
houden zich niet altijd aan regels). In een duurzaam veilig verkeers- en vervoerssysteem 
is de infrastructuur zo aangepast, dat de weggebruiker zich bijna automatisch veilig 
gedraagt. Naast deze aanpak van de infrastructuur is ook een intensivering van de 
verkeershandhaving noodzakelijk.

EENS OF ONEENS.  
MEER GEZONDHEIDSCENTRA MAKEN IN DE WIJKEN
Er is gedurende meerdere raadsperiodes nagedacht over het opzetten van woonzorg 
zones, met specifieke functies gericht op senioren. Dit concept moet het verdwijnen van 

VSP Lijst 2, politiek die gaat over uw eigen wijk, 
buurt of straat, heel dichtbij dus!

De VSP is een onafhankelijke, 
democratische, lokale politieke beweging. 
De VSP staat voor een tolerante samen-
leving, waaraan iedereen kan meedoen. 
Niet afkomst maar toekomst staat centraal; 
niet geloof maar gedrag; niet de groep 
maar het individu. 

Wij zijn al meer dan twintig jaar actief voor 
alle bewoners van Nieuwegein, jong en 
oud. Wij zien de tegenstellingen tussen 
links en rechts lokaal vervagen en kiezen 
voor oplossingen met het welzijn van de 
bewoners voorop. De VSP voelt zich 
verbonden door leeftijd en ervaring, maar 
ook door de wens onze kinderen en 
kleinkinderen een goede toekomst en 
een goed leefmilieu in onze stad te 
bieden. De VSP is een stabiele lokale 
partij, die graag samenwerkt met andere 
partijen, bestuursverantwoordelijkheid 
wil nemen en nog altijd een beweging 
is die trouwe schare sympathisanten 
blijvend aan zich weet te binden. In de 
afgelopen 20 jaar is er veel veranderd. 
Maar hoe is het dan mogelijk dat de VSP 
onverminderd populair is gebleven? De 
VSP vertegenwoordigt onze achterban in 

de politiek van Nieuwegein. Willen we 
krachtig en sterk overkomen dan moeten 
we met gezag kunnen spreken. Dat 
betekent dat onze mensen kennis van 
zaken moeten hebben. Maar ook dat 
we de algemene opvattingen van de 
inwoners moeten kennen. We zijn actief 
en betrokken, daarom zien we VSP veel in 
de samenleving. Zo houden we contact. 
Wij zijn er voor iedereen. Wij zijn al meer 
dan twintig jaar actief voor alle bewoners 
van Nieuwegein, oud en jong.

Een lokale politieke partij als de VSP 
heeft twee belangrijke kenmerken. De 
eerste is dat de VSP alleen actief is 
binnen de eigen gemeentegrenzen. 
Het geeft daarmee meteen aan voor 
wie de lokale partij zich inzet: voor de 
inwoners uit de eigen gemeente in de 

eigen gemeenteraad. En daarvoor is 
de lokale democratie ook bedoeld. 
Inwoners beslissen zelf over de zaken 
die aan de orde zijn in hun eigen wijk, 
buurt of straat. Hun ideeën en inzet zijn 
bepalend voor wat er moet gebeuren. 

De VSP is de lokale partij die zich al 
ruim 20 jaar uitsluitend inzet voor onze 
plaatselijke bevolking en voor niemand 
anders. Een tweede kenmerk van een 
lokale partij is dat het geen enkele 
verbintenis heeft met een landelijke 
partij die vertegenwoordigd is in 

Den Haag. Een lokale partij is 
daarmee onafhankelijk en zelfstandig. 

VSP kiest voor het realiseren van 
doelen. We willen wat bereiken. 
Naast de drie hoofdzaken; ouderen, 
verenigingen en vrijwilligers, is dat 
er een solide financieel beleid als 
onderliggende basis van al het 
gemeentelijk handelen is. Nadrukkelijk 
ervoor zorgen dat de gemeente 
Nieuwegein een sterk sociaal beleid  
voert voor de mensen die hier wonen  
en werken.

Onze eerste kandidaten: 1. Geert, 2. Sander, 3. Robert, 4. Arnold, 5. Ruud, 6. Martin, 7. Herman

MEER WETEN?

HOE DENKT DE VSP OVER...

Meer weten over de standpunten van de VSP op deze en  
andere onderwerpen? Vul dan de digitale stemhulp MijnStem in op  
www.mijnstem.nl/nieuwegein. Hier kunt u uw eigen mening op verschil-
lende Nieuwegeinse onderwerpen vergelijken met die van de VSP en  
de 11 andere partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

de zorginstellingen en het zelfstandig blijven wonen van senioren vergemakkelijken.  
Dit vraagt naast extramurale zorg en een groot aantal activiteiten - vaak vrijwillig – 
teneinde te voorkomen dat senioren in hun eigen woning vereenzamen. In het  
kader van de participatiemaatschappij verdient het concept woonzorg zones  
continue aandacht.

EENS OF ONEENS.  
DE GEMEENTE BEHOUDT HET PROGRAMMA ‘BETERE BUURTEN’
Wijknetwerken kunnen met de juiste aanmoediging een belangrijke rol vervullen bij  
de verdere ontwikkeling van onze stad. Zij weten vaak veel meer van hun wijken dan  
de politiek en de gemeentelijke organisatie. Buurtcentra als kloppend hart zullen 
ondersteund moeten worden om een stukje kwaliteit te kunnen leveren in de buurt/
wijk. De VSP bepleit een verdere versterking van de vrijwilligers en verenigingen,  
in samenhang met wijk- en buurtgericht werken, omdat juist zij de basis van het 
functioneren van onze straten, wijken, buurten zijn. De VSP vindt dat deze aanpak 
verder moet worden ontwikkeld. Bewoners moeten zelf de regie nemen over hun 
 eigen leven en hun omgeving. 

VSPGEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Donderdag 10 maart 2022
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Een kansrijk leven voor iedereen.  
Dat wil de Partij van de Arbeid Nieuwegein. 

Wij kiezen voor gelijke kansen, 
samenwerking en voor een gemeente die  
de regie pakt, zodat iedereen mee kan 
doen. De lokale kandidaten van de PvdA 
geloven in deze waarden en willen zich  
hiervoor inzetten. Op dit moment zien we 
dat een fatsoenlijk loon, een betaalbare 
woning, liefdevolle zorg of meekomen in 
de energietransitie niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is. De toegenomen 
ongelijkheid en verdeeldheid bestond al, 
maar is door de coronacrisis veel 
zichtbaarder geworden. De zorgen 
hierover zijn terecht en verdienen een 
sociaal en eerlijk antwoord. De PvdA wil 
investeren in een samenleving waar 
iedereen er bij mag horen, waar met 
vertrouwen vooruit kan worden gekeken 
en waar inwoners kunnen rekenen op een 
sterke gemeente. 

Dat doen we door mét inwoners in plaats 
van óver inwoners te praten. Respect en 
begrip voor elkaars uitgangspunten zijn 
daarbij voor ons het vertrekpunt. Zo 

krijgen we snel zicht op zorgen of 
hulpvragen, waarna de beste 
ondersteuning kan worden geboden. 
Hiermee voorkomen we stapelende 
problemen of onbeantwoorde zorgen die 
te laat worden ontdekt. 

Dat doen we door verder te bouwen aan 
nieuwe, betaalbare woningen, met een 
nadruk op sociale en middeldure huur. 
Daarbij hebben we extra aandacht voor 
ouderen die, vaak liefst in de eigen buurt, 
willen doorverhuizen naar een woning 
waar je zonodig ook goed zorg kunt 
ontvangen. Zo verkorten we de 
wachtlijsten en wordt betaalbaar wonen 
voor veel meer mensen weer normaal, 
zoals het hoort. Wel letten we steeds 
goed op dat de leefbaarheid, voldoende 
groen en voorzieningen op orde blijven 
en dat Nieuwegein bereikbaar blijft.

Dat doen we door te kiezen voor 
liefdevolle zorg met menselijke maat, 
waardoor hulp en ondersteuning voor 

jong en oud altijd geboden kan worden. 
Zorgen we voor rust bij gezinnen met 
problematische schulden, zodat er ruimte 
ontstaat om aan een betere toekomst te 
bouwen. En gaan we door met het 
vernieuwen van onze scholen en 

gymzalen, maar ook van de buitenruimte.
Met onze Nieuwegeinse toppers durf ik 
daarom te zeggen: in Nieuwegein is de 
PvdA Lokaal de Sociaalste.

Vincent van Esch 

De eerste 9 kandidaten van de lokale Nieuwegeinse PvdA: Vincent, Marianne, Emiel, Arne, Leila, Lloyd,  
Pieter, Anton en Malou.

De PvdA doet in Nieuwegein uit volle overtuiging 
mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Onze 
kandidaten zijn eerst en vooral Nieuwegeiners: 
mensen die met passie voor onze stad willen 
werken aan sociale en duurzame oplossingen voor 
Nieuwegein. Niet door alleen te roepen, maar ook 
echt zaken aan te pakken. Lokaal de sociaalste dus.

MAAK EEN KEUZE 
MEER GELD NAAR BESTAAND GROEN OF NAAR NIEUW GROEN
Nieuwegein is een hele groene gemeente. Nieuwegeiners waarderen dat misschien 
nog wel het meest. Maar de kwaliteit van het groen kan soms beter. Daarom willen we 
doorgaan met Betere Buurten, zodat stenige gebieden vergroend kunnen worden. 
Maken we bij nieuwe ontwikkelingen de ecologische hoofdstructuur beter. En investe-
ren we in Park Oudegein, zowel in de natuurwaarden als in de recreatiemogelijkheden. 
Bij nieuwe bouwprojecten toetsen we op natuurinclusiviteit en bio-diversiteit en moet 
minimaal 30% van de ruimte groen worden. Zo maken we de stad nog groener, en de 
groene ruimte nog waardevoller. 

MAAK EEN KEUZE.  
BIJ NIEUWBOW NADRUK LEGGEN OP SOCIALE HUUR OF MIDDEN 
EN HOOG SEGMENT 
Er wordt veel gebouwd in Nieuwegein. En dat moet ook, want de woningnood is in 
decennia niet meer zo groot geweest. Maar zonder strakke sturing van de gemeente 
komen er niet genoeg sociale huurwoningen en betaalbare middenhuurwoningen bij. 
Zonder strakke sturing bouwt ‘de markt’ vooral klein en duur, onder het motto ‘de nood 
is zo hoog, we verhuren het toch wel’. Dat betekent dat de wachttijd voor een sociale 
huurwoning nog verder oploopt. Daarom moet de gemeente blijven sturen op sociale 
en betaalbare middenhuurwoningen. Dure woningen komen er ook wel als de 
gemeente langs de zijlijn blijft staan. 

EENS OF ONEENS.  
MEER GEZONDHEIDSCENTRA MAKEN IN DE WIJKEN
Gezondheid onder 1 dak, ontmoeting in de buurt, gewoon een kopje koffie en een 

MEER WETEN?

HOE DENKT DE PvdA OVER...
leuke ontmoeting. De PvdA wil gezondheidshuizen in de wijk waar huisartsen, 
fysiotherapie, Geynwijs en welzijn onder één dak samenkomen, zoals nu al in De Boogh 
in Galecop en binnenkort in De Componist in Zuilenstein.  Zo brengen we goede huis-
artenszorg, preventie, gezonde leefstijl en het tegengaan van eenzaamheid op 1 plek  
in de wijk bij elkaar. In de hele stad wil de PvdA de traditionele gezondheidscentra  
zo omvormen. 

EENS OF ONEENS.  
DE MAXIMUMSNELHEID VAN WEGEN IN DE WIJKEN VERLAGEN 
NAAR 30 KM/UUR
De PvdA vindt veilig (naar school) fietsen op onze wijkwegen belangrijk. 30 km/uur is 
goed voor onze veiligheid, leefbaarheid en gezondheid. Auto’s rijden vooral via de AC 
Verhoefweg, de Zuidstedeweg en de ’s-Gravenhoutseweg. Op buurt- en wijkwegen 
geven we juist ruim baan aan lopen en fietsen. Bijvoorbeeld door een knip aan te 
brengen bij wegen waar veel sluipverkeer rijdt of door wegen om te vormen tot ‘auto  
te gast’. Er komt een sluitend fietsnetwerk door de stad van veilige, vrijliggende 
fietspaden, waar de fietser voorrang heeft op kruisend autoverkeer.

Meer weten over de standpunten van de PvdA op deze en  
andere onderwerpen? Vul dan de digitale stemhulp MijnStem in op  
www.mijnstem.nl/nieuwegein. Hier kunt u uw eigen mening op verschil-
lende Nieuwegeinse onderwerpen vergelijken met die van de PvdA en  
de 11 andere partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

PvdAGEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Donderdag 10 maart 2022
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GroenLinks:
Samen gaan we Nieuwegein veranderen!

Lijsttrekker Alma Feenstra: “Wij zijn trots 
op dit programma. Het is tot stand 
gekomen dankzij inbreng van veel 
Nieuwegeiners. Gelukkig weten bewoners 
ons goed te vinden. Zo kunnen wij 
inbrengen waar de stad echt behoefte 
aan heeft”. Vernieuwend is het 
groenprogramma 3-30-300. Alma 
Feenstra daarover: “Bewoners zijn blij met 
het groen in de stad maar maken zich 
tegelijk zorgen over het verdwijnen van 
groen. Wat is een groene stad? Daarom 
komen wij met het 3-30-300 principe: 
iedereen kan vanuit huis minimaal 3 
bomen zien, minstens 30% van de wijk 
bestaat uit bladerdek en iedereen woont 
op maximaal 300 meter van een 
plantsoen of parkje.” 

Op die manier rekent GroenLinks af met 
het verleden waarin het groen het vaak 

aflegde tegen andere ruimteclaims. Zij 
gaan vol voor verduurzamen, schone 
energie en voor meer biodiversiteit door 
ecologische verbindingszones en het 
inzaaien van bermen en braakliggende 
terreinen met bloemen en kruiden. Dit is 
goed voor mens én dier. GroenLinks zet in 
op het bouwen van voldoende en 
betaalbare woningen. Want de woning-
nood is enorm! Maar het moet wel passen 
in de stad. Als het aan GroenLinks ligt, dan 
is wonen geen verdienmodel meer.  

“We leggen huisjes-melkers aan banden, 
we stimuleren een rijke variatie aan 
woningen zoals ook knarrenhofjes en we 
bouwen klimaatbestendig, energiepositief 
en met natuur-voorziening in woningen. Zo 
combineren we op een slimme manier een 
paar van de grootste opgaves en benutten 
we de schaarse ruimte optimaal.” 

“Maar wat is een stad als bewoners niet 
zichzelf durven te zijn? Als mensen niet 
kunnen deelnemen vanwege ziekte of 
geldzorgen? De sociale ongelijkheid in 
onze stad is echt te groot. Dat is 
verschrikkelijk,” aldus Alma Feenstra. Dus 
zet GroenLinks maximaal in op preventie, 

bijvoorbeeld door een wijkprogramma 
om de leefomgeving te verbeteren. 
Feenstra: “Wij bestrijden laaggeletterd-
heid en gaan niet bezuinigen op zorg 
die mensen nodig hebben. Zo wordt 
Nieuwegein een gezonde, fijne stad 
om samen in te wonen!”

Lijsttrekker Alma Feenstra: “GroenLinks richt zich op een inclusieve stad met gelijke kansen voor iedereen. 
Een gezonde stad met goed OV- en fietsverbindingen.”

Kansengelijkheid, klimaatbeleid en gezond 
wonen: dat zijn wat GroenLinks betreft dé 
speerpunten voor Nieuwegein. In het 
verkiezingsprogramma presenteert GroenLinks 
concrete plannen om armoede te bestrijden, om 
de stad groener te maken en dierenwelzijn te 
verbeteren. Innovatief zijn de plannen voor meer 
woningen die passen bij Nieuwegein en de 
oplossingen op het gebied van duurzaamheid.

EENS OF ONEENS.  
DE MAXIMUMSNELHEID VAN WEGEN IN DE WIJKEN VERLAGEN 
NAAR 30 KM/UUR
Om de veiligheid en leefbaarheid in de wijken te verbeteren, verlagen wij de maximum-
snelheid op wijkwegen naar 30 km/uur en op de hoofdwegen naar 50 km/uur. De stra-
ten worden daarop aangepast. We stellen het langzaam verkeer – voetganger en fiets – 
centraal. Waar nodig wordt de infrastructuur aangepast om de mobiliteit en veiligheid 
van fietsers en voetgangers te verbeteren. We willen dat fietsers op fietspaden die krui-
sen met wijkwegen voorrang krijgen. Ook zet GroenLinks maximaal in op openbaar ver-
voer dat voor iedereen toegankelijk, dichtbij en betaalbaar is, waarbij de bus in Nieuwe-
gein overgaat op volledig elektrisch vervoer.

EENS OF ONEENS.  
MEER DUURZAME ENERGIE OPWEKKEN IN NIEUWEGEIN
De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd en de aanpak daarvan staat daarom 
voor GroenLinks op nummer één. We moeten energie besparen en overstappen van  
fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Bewoners pra-
ten mee over de energietransitie. De gemeente helpt met het overstappen naar groene  
energie. We hanteren daarbij het uitgangspunt van meedenken en meebeslissen. De 
opbrengsten worden ingezet voor voorzieningen die bewoners wensen. De lusten en  
lasten van onze groene politiek worden goed verspreid over de stad en de sterkste  
schouders dragen de zwaarste lasten.

MAAK EEN KEUZE.  
BIJ NIEUWBOUW NADRUK LEGGEN OP SOCIALE HUUR OF MIDDEN 
EN HOOG SEGMENT 
Wij zetten in op woningbouwprojecten die een variatie aan betaalbare woningen  
aanbieden, om zo de doorstroom te bevorderen. Bewonersinitiatieven zoals een  

MEER WETEN?

HOE DENKT GroenLinks OVER...

Meer weten over de standpunten van GroenLinks op deze en  
andere onderwerpen? Vul dan de digitale stemhulp MijnStem in op  
www.mijnstem.nl/nieuwegein. Hier kunt u uw eigen mening op verschil-
lende Nieuwegeinse onderwerpen vergelijken met die van de GroenLinks 
en de 11 andere partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

knarrenhof worden aangemoedigd. Het tekort aan sociale huurwoningen wordt drastisch 
teruggedrongen, zo nodig door als gemeente zelf deze woningen te bouwen. Wonen is 
een recht, geen markt. Wij willen daarom een zelfbewoningsplicht. Nieuwbouw is ener-
giepositief, klimaatadaptief en bevat natuurvoorzieningen zoals nestkastjes en ruimte 
voor vleermuizen. We maken afspraken met woningbouwcoöperaties hoe huurders 
ondersteund worden bij het klimaatneutraal maken van hun woning. Voor de indeling van 
de beperkte ruimte staan we voor gezond wonen, waarbij wonen en groen in balans zijn.

EENS OF ONEENS.  
DE GEMEENTE EXPERIMENTEERT MET EEN BASISINKOMEN
Goede sociale zekerheid draagt bij aan een goede gezondheid en kansengelijkheid. 
Het is onacceptabel dat veel mensen in zo’n rijk land in armoede leven. Dat moet radi-
caal anders: wij willen experimenteren met een basisbaan of een basisinkomen. De hui-
dige praktijk is dat mensen met een uitkering zich moeten houden aan strikte procedu-
res en regels waarbij een klein foutje al kan leiden tot het stopzetten van de uitkering of 
terugvordering. Een boete op armoede dus. Wij willen een regelvrije bijstand waarbij 
het mogelijk is dat mensen wat bij kunnen verdienen naast de bijstandsuitkering.

GroenLinksGEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Donderdag 10 maart 2022
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MAAK EEN KEUZE.  
DE HUIDIGE WONINGBOUWPLANNEN ZIJN VOLDOENDE OF MEER 
WONINGEN BOUWEN
Er komen bijna 6.000 woningen bij in Nieuwegein, zoals in de binnenstad en Rijnhuizen. 
Dat is niet genoeg om aan de woningvraag te voldoen: nog steeds wonen 25-jarigen 
noodgedwongen bij hun ouders. Daarom wil D66 meer bouwen: duurzaam en 
betaalbaar. Samen met IJsselstein en Utrecht willen we direct beginnen met het 
realiseren van 2.500 woningen in Rijnenburg. Woningbouw in Nieuwegein gaat altijd in 
samenspraak met omwonenden. Bij nieuwbouw en renovatie wordt zoveel mogelijk met 
circulaire materialen gewerkt. Bestaande woningen gaan we isoleren.

EENS OF ONEENS.  
DE GEMEENTE EXPERIMENTEERT MET EEN BASISINKOMEN
Geldgebrek en schulden zijn een belangrijke factor voor onzekerheid en stress. Er is 
een grote samenhang tussen werkloosheid, schulden en gezondheid. Schulden leiden 
er vaak toe dat mensen met een baan toch niet rond kunnen komen en last krijgen van 
opstapelende problemen. Werken geeft vrijheid. Helaas is niet iedereen in staat om 
(volledig) te werken. Daarom wil D66 experimenteren met varianten op een 
basisinkomen. Zo is er een financiële basis voor hen die dat nodig hebben, zonder de 
complexiteit die dat met zich meebrengt. Hierbij kijken we ook naar landelijke en 
regionale ontwikkelingen. Samen doen, samen leren, heeft onze voorkeur. 

EENS OF ONEENS.  
DE GEMEENTE INVESTEERT EXTRA IN ONDERWIJS VOOR 
STATUSHOUDERS
Gelijke kansen begint bij goed onderwijs. Dat is prioriteit 1 voor D66. We vernieuwen 
onze schoolgebouwen en zorgen voor goede ventilatie. Daarnaast zetten we in op het 
actief verbeteren van taal- en rekenvaardigheden voor iedereen die dit nodig heeft. 

Hoe mooi zou het zijn als we meer samen doen?
“Samen doen” kan je op meer manieren  
lezen. Natuurlijk gaat dit over hoe de 
gemeente inwoners betrekt. Dat kan zoveel 
beter! “Samen doen” gaat ook over hóe je 
verschillende uitdagingen kan aanpakken. 
Woningbouw kan bijvoorbeeld uitstekend 
samen met meer en beter groen. Denk aan 
groene gevels en zonnepanelen op de 
daken: het kan samen. 

Optimistische toekomst
Te veel mensen kunnen geen woning  
vinden en we hebben nog maar een paar 
jaar om de klimaatcrisis tegen te gaan. 
Met een stem op D66 kies je voor een 
optimistische toekomst van Nieuwegein. 

Met onze plannen werken we aan een 
Nieuwegein waar wat te beleven is. Waar 
ruimte is voor iedereen om gezond samen 
te leven. Waar armoede echt aangepakt 
wordt en inwoners weer grip op hun geld-
zaken krijgen. D66 werkt aan een eerlijke 
woningmarkt, een stevige klimaataanpak 
en het beste onderwijs. Kijk voor al onze 
plannen op www.d66nieuwegein.nl. 

Ons team
Onze kandidaten gaan tot het uiterste 
om deze plannen te realiseren. Heb je 
suggesties of vragen? We horen ze graag. 
Een aantal kandidaten stelt zich kort voor.
•  Tom Verhoeve denkt in mogelijkheden. 

Alles is mogelijk. Zolang we er samen 
de schouders onder zetten. Zijn 
expertises liggen op klimaat (bouwen, 
energie, groen, mobiliteit), onderwijs en 
de digitale samenleving.

•  Valga Lamur vindt dat iedereen recht 
heeft op een menswaardig bestaan. 
Haar jarenlange ervaring in het sociaal 
domein zet ze graag in voor Nieuwegein. 
Waarbij de focus van Valga ligt op de 
goede uitvoering van de participatiewet, 
jeugdzorg en armoedebestrijding.

•  Hanny Plomp is een bekend gezicht in 
Nieuwegein. Zij is al jaren actief als 
vrijwilliger. Nu wil ze meebouwen aan 
een nog mooier Nieuwegein. Hanny is 
een verbinder die zich richt op 
inwonersparticipatie, sociaal sterke 
wijken en een echt toegankelijke stad 
voor iedereen.

•  Eric Spooren is een echte nieuwe 
Nieuwegeiner. Eric gaat voor het beste 
resultaat op een sportieve manier. 

  Veiligheid, sport, energie en 
ondernemers zijn de thema’s die Eric 
gaat oppakken.

•  Erik van de Voort heeft een rijke 
ervaring als lokaal politicus. De 
koopzondag is dankzij hem niet 

 meer weg te denken uit Nieuwegein.  
 Ambitieus als hij is, wil hij Nieuwegein  
 ontwikkelen tot de klimaatvriendelijkste  
 stad van Nederland.  

Naast deze vijf toppers, kan je ook in 
gesprek met onze andere kandidaten 
Peter, Anita, Hassan, Katharina, Pieter, 
Ingrid, Gert-Jan of Hans. Al deze 
prachtige Nieuwegeiners zijn kandidaat 
voor D66. En allemaal willen ze mooie 
dingen bereiken in en voor Nieuwegein. 
Ook hun contactgegevens vind je op onze 
site www.d66nieuwegein.nl. Spreek ons 
gerust aan op straat, op social media of 
via de mail.

Kandidaten van D66 van links naar rechts: Eric Spooren, Hanny Plomp, Tom Verhoeve, Valga Lamur en  
Erik van de Voort.

MEER WETEN?

D66GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

HOE DENKT D66 OVER...

Meer weten over de standpunten van D66 op deze en  
andere onderwerpen? Vul dan de digitale stemhulp MijnStem in op  
www.mijnstem.nl/nieuwegein. Hier kunt u uw eigen mening op verschil-
lende Nieuwegeinse onderwerpen vergelijken met die van D66 en  
de 11 andere partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Statushouders krijgen daarom taalles vanaf dag één. Want als je de taal spreekt, kan je 
beter meedoen in de buurt, praten met de leraar van je kind en zelf makkelijk onderwijs 
volgen en een baan vinden. Kortom: ben je vrijer. 

EENS OF ONEENS.  
MEER DUURZAME ENERGIE OPWEKKEN IN NIEUWEGEIN
We pakken de klimaatcrisis stevig aan. Voor ons, maar zeker ook voor onze kinderen. 
Daarom blijft geen dak onbenut voor zonnepanelen. Zelf zonne-energie opwekken zal 
nog niet de totale energievraag dekken. Daarom geven we ruimte aan de ontwikkeling 
van alle vormen van schone energie. Altijd in samenspraak met omwonenden én met 
lokaal eigenaarschap. De klimaatcrisis gaat om meer dan schone energie. We willen 
hittestress en wateroverlast beperken. Daarom versterken en verbinden we de natuur in 
onze stad. Bovendien leidt meer variatie in groen tot een mooiere stad.

Donderdag 10 maart 2022
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MAAK EEN KEUZE.  
DE HUIDIGE WONINGBOUWPLANNEN ZIJN VOLDOENDE  
OF MEER WONINGEN BOUWEN
Meer sociale en middenhuur nodig voor gezinnen, starters en doorstromers.  
Wonen en zorg combineren vraagt meer bouwen voor senioren. We willen ook  
kwaliteit aanbrengen door verder te gaan met de transformatie van leegstaande 
kantoren naar woningen.  
 
EENS OF ONEENS.  
DE GEMEENTE EXPERIMENTEERT MET EEN BASISINKOMEN
Een basisinkomen biedt mensen meer bestaanszekerheid en daarnaast meer ruimte 
voor maatschappelijke participatie: zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg. Omdat er nog 
veel onzekerheden zijn, zijn experimenten echt nodig. Wanneer het basisinkomen een 
uitkering vervangt, scheelt dat enorm veel aan administratieve last en bureaucratie. 

MAAK EEN KEUZE.  
MEER GELD NAAR BESTAAND GROEN OF NAAR NIEUW GROEN 
Behoud, onderhoud en verbetering van bestaand groen vinden wij belangrijk voor de 
dagelijkse groenbeleving van de inwoners, biodiversiteit en klimaat. Waar mogelijk kan 
nieuw groen ontstaan, bijvoorbeeld door dit als eis op te nemen bij nieuwbouw.

CDA-Nieuwegein ‘Een goed klimaat om in te leven, 
wonen en werken’

Het CDA wil dat Nieuwegein voor iedereen 
aantrekkelijk is en blijft: jongeren, gezinnen, 
senioren, gepensioneerden, werkenden, 
ondernemers, scholieren, starters en 
doorgroeiers, mensen die voor anderen 
zorgen en mensen die zorg nodig 
hebben. De stad bestaat 50 jaar en groeit 
door naar 70.000 inwoners. Dat vraagt 
veel van de gemeente. Een aantal van 
onze ambities staat hieronder. Mocht u 
een exemplaar van het hele programma 
willen ontvangen, stuur dan gerust een 
mail naar cdanieuwegein@gmail.com.

Wij zetten ons in voor het fysiek 
opknappen van buurten en het beter 
inrichten van groen, zodat er voldoende 
ruimte is voor ontspanning en biodiversiteit. 
We willen meer woningen zodat iedereen 
een kans krijgt op de woningmarkt. Bij 
alle nieuwbouw willen we dat optimaal 
gepresteerd wordt op duurzame energie, 
circulariteit, en klimaatadaptatie. We zijn 
voorstander van het meer opwekken van 
duurzame energie. Nieuwegein moet een 
inclusieve stad zijn, waar iedereen zich 
welkom voelt en zichzelf kan zijn. We 
zetten in op extra ondersteuning van 
vrijwilligers, een respijthuis voor 

mantelzorgers en het regelvrij maken van 
de bijstandsuitkering voor mensen voor 
wie betaald werk geen reëel perspectief 
meer is. Voor een goede OV-route van 
Noord naar Zuid willen we één buslijn 
zonder overstap op City. We willen 
goede bereikbaarheid van alle publieke 
voorzieningen; ook voor mensen met een 
lichamelijke beperking. We willen de 
zorg dicht in de buurt organiseren, en de 
bureaucratie in de zorg terugdringen.

De kandidaten van het CDA-Nieuwegein 
staan allemaal midden in de samenleving. 
Ze hebben oog voor wat er leeft en wat er 
nodig is. Mensen verbinden spreekt ons 
meer aan dan het benadrukken van 
verschillen. We stellen ons graag aan 
u voor:
•  Jan Kuiper (Jutphaas): wethouder, 

actief in de kerk en Scouting. Draagt 
graag bij aan het bevorderen van de 
sociale kracht in Nieuwegein, het 
geluk en welbevinden van anderen.

•     Helen Adriani (Batau-Noord): 
onderwijs bestuurder en vrijwilliger bij

  de Zonnebloem en Stichting Vrienden 
voor Vluchtelingenwerk. Gaat voor 
gelijke kansen voor iedereen en het 

realiseren van klimaatdoelstellingen.
•  Gerben Horst (Batau-Zuid): werkt bij 

de provincie Zuid-Holland. Is 8 jaar 
raadslid en zet zich in voor veilige 
tramoverwegen.

•  Sevim Aksakal (Wijkersloot): 
teamleider bij de Rabobank. Vindt 
sociale cohesie en een leefbaar, 
duurzaam Nieuwegein belangrijk.

•  Rija van de Sluiszen (Zandveld): 
logistiek medewerker en doet 
vrijwilligerswerk bij de EHBO. Is sinds 
2018 raadslid. Wil graag een stem zijn 
voor mensen die niet snel van zich 
laten horen.

•  Berend Lensen (Galecop): is als 
schipperskind opgegroeid in 

Vreeswijk. Manager in de Rotterdamse 
Haven en is dagelijks in touw om 
vervoer over water te stimuleren. Zet 
zich in voor een veilig, leefbaar en 
bereikbaar Nieuwegein.

•  Mart Hack (Galecop): zelfstandige en 
directeur van een IT Security bedrijf. 
Zet zich in voor een veilig en duurzaam 
Nieuwegein. Dat maakt dat mensen 
fijn met elkaar kunnen samenleven en 
werken. 

•  Celina Vorm (Vreeswijk): directeur 
van Kringloop ‘Nieuwe Vorm’ waarmee 
ze verbindingen wil maken op het 
sociale, maatschappelijke, educatieve 
en arbeidsmatige aspect. 

v.l.n.r. Rija vd Sluiszen, Jan Kuiper, Berend Lensen, Gerben Horst, Mart Hack, Helen Adriani, Celina Vorm, 
Sevim Aksakal

MEER WETEN?

HOE DENKT HET CDA OVER...

Meer weten over de standpunten van het CDA op deze en  
andere onderwerpen? Vul dan de digitale stemhulp MijnStem in op  
www.mijnstem.nl/nieuwegein. Hier kunt u uw eigen mening op verschil-
lende Nieuwegeinse onderwerpen vergelijken met die van het CDA en  
de 11 andere partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

EENS OF ONEENS.  
DE GEMEENTE BETAALT SPORTMOGELIJKHEDEN VOOR  
MENSEN DIE HET NIET KUNNEN BETALEN
De Nieuwegein-Pas maakt het mogelijk mensen te ondersteunen. Daar moeten  
we zuinig op zijn. Het zou goed zijn als dit uitgebreid wordt voor de aanschaf van 
benodigde sportkleding en materialen zodat mensen met een kleine beurs ook  
kunnen sporten.

Het CDA -Nieuwegein wil een goed klimaat  
om in te leven, wonen en werken voor alle 
inwoners van Nieuwegein. Deze lokale focus 
staat centraal in ons werk in de gemeente. 
Lokaal Centraal, dus. Dat leidt tot veel ambities. 
Over duurzaamheid, wonen, gezondheid  
en samenleven.

CDAGEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Donderdag 10 maart 2022
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MAAK EEN KEUZE.  
MEER GELD NAAR BESTAAND GROEN OF NAAR NIEUW GROEN
Het groen in Nieuwegein moet goed worden onderhouden. Waar het mogelijk is, 
willen wij ook nieuw groen aan de openbare ruimte toevoegen. Wij willen dat betalen 
vanuit ontwikkelingen in het betreffende gebied of als onderdeel van Betere Buurten. 
Wij vinden het belangrijk dat zowel het oude als het nieuwe groen goed wordt 
onderhouden en daar willen we graag in investeren. Ook als dat extra middelen vraagt. 
 
MAAK EEN KEUZE.  
DE HUIDIGE WONINGBOUWPLANNEN ZIJN GENOEG OF MEER 
WONINGEN BOUWEN
Het woningbouwprogramma van Nieuwegein is zó succesvol dat de gemeenteraad 
heeft besloten om even een pas op de plaats te maken en te onderzoeken welke groei 
de stad nog aan kan. Bij nieuwe woningbouw willen we onder meer letten op 
leefbaarheid, duurzaamheid, groen, voorzieningen, recreatie en mobiliteit. Wij vinden 
de huidige woningbouwplannen op dit moment genoeg. Met de uitkomsten van het 
onderzoek kunnen we nieuwe keuzes maken. 

MAAK EEN KEUZE.  
BIJ NIEUWBOUW NADRUK LEGGEN OP SOCIALE HUUR OF MIDDEN 
EN HOOG SEGMENT 
Nieuwegein heeft er altijd goed voor gezorgd dat er voldoende sociale woningen zijn. 
Het blijkt echter steeds weer dat er in onze stad veel te weinig betaalbare middeldure 
woningen zijn. Daarom willen we de schaarse beschikbare ruimte inzetten voor het 

Samen recht doen

Samen
Deze verkiezingen gaan over mensen. 
Over jou en over mij. Hoe willen wij  
met elkaar samenleven in Nieuwegein?  
Bij het zoeken naar antwoorden op de  
uitdagingen van deze tijd laten wij ons  
als christelijke partij inspireren door  
de Bijbel. In Nieuwegein is het pas fijn 
wonen als mensen elkaar zien en helpen, 
verbinding zoeken en over verschillen 
praten. Samen willen we werken aan een 
mooie stad, met extra aandacht voor 
mensen die dat nodig hebben. 

We willen dat niemand er alleen voor 
hoeft te staan. We zijn ervan overtuigd
dat voor een mooie stad gemeente, 
bedrijven, organisaties en inwoners 
moeten samenwerken. Met respect en 
vanuit vertrouwen.

Recht
Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat 
elk mens waardevol is. Daarom willen we 
iedereen recht doen. Onrecht past daar 
niet bij. We willen veel aandacht geven 
aan kinderen en gezinnen. Kinderen 
zouden niet moeten opgroeien in 
armoede. Bij zorg moet de mens centraal 
staan. Hulp moet passend zijn en snel 
gegeven worden. Iedereen moet mee 
kunnen doen. Ook als je weinig geld 

hebt of fysiek beperkt bent. Recht doen 
betekent ook oog hebben voor de 
toekomst. Wat we nu doen, is dat ook 
goed voor onze kinderen en klein-
kinderen? We zijn daarom voor een 
duurzame stad.

Doen
Het is belangrijk dat we ook aan de slag 

gaan! Er zijn veel uitdagingen waar we 
wat mee moeten. Verduurzaming, aanpak 
eenzaamheid, jeugdzorg, woningbouw, 
noem maar op. We willen hier graag mee 
aan de slag, met de samenleving. Ideeën 
en initiatieven vanuit de samenleving 
ondersteunen wij graag. Wel met altijd 
in het achterhoofd: wordt de samenleving 
hier beter van? 

Zaken die wij snel willen oppakken: 
•  Onderzoek naar wat de stad aan kan 

wat betreft groei.
•  Meer natuurlijke speelplekken voor 

kinderen en beweegroutes voor 
ouderen.

• Ouderschapscursussen opzetten.

De top 4 van de ChristenUnie bestaat uit v.l.n.r. Ineke Schiltkamp, Jeannette Vosslamber, Madelon Voorthuijsen en Anneloes Voorberg

MEER WETEN?

HOE DENKT DE ChristenUnie OVER...

Meer weten over de standpunten van de ChristenUnie op deze  
en andere onderwerpen? Vul dan de digitale stemhulp MijnStem in  
op www.mijnstem.nl/nieuwegein. Hier kunt u uw eigen mening op  
verschillende Nieuwegeinse onderwerpen vergelijken met die van  
de ChristenUnie en de 11 andere partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.

bouwen van díe woningen waar een tekort aan is, namelijk betaalbare middeldure 
woningen. Zo komt de stad meer in balans en kan de doorstroming worden bevorderd.

EENS OF ONEENS.  
MEER GELD NAAR INFORMATIE OVER EEN GEZONDE LEEFSTIJL
Voor een gezond leven is het belangrijk dat mensen goed in hun vel zitten. Er moeten 
voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, te wandelen en te ontspannen. Ook is het 
belangrijk dat mensen voorbereid zijn op de grote life events zoals huwelijk/
samenwonen, geboorte, pensioen, etc. Wij willen investeren in cursussen en 
informatievoorziening om mensen te helpen goed met deze gebeurtenissen om te 
gaan. Zo willen we voorkomen dat er op een later moment problemen ontstaan. 

Wij investeren in zorg voor elkaar. In een overheid die bondgenoot is van de inwoners van 
Nieuwegein. In een duurzame economie en duurzame inrichting van de stad. Wij willen samen 
werken aan een mooie, groene stad, waar we fijn kunnen wonen. We willen samen recht doen.

ChristenUnieGEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Donderdag 10 maart 2022
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EENS OF ONEENS.  
MEER CAMERATOEZICHT TOESTAAN
Cameratoezicht moet worden ingezet op overlastlocaties, bijvoorbeeld daar waar (auto-)
inbraken plaatsvinden, illegaal vuil wordt gestort, lachgas en/of drugs wordt verhandeld 
of gebruikt en weinig zicht is op het wel en wee van bepaalde locaties (industrie-
gebieden). Tot nu toe weigert het college van B & W het toepassen van gemeentelijke 
camera’s. Daar moet wat ons betreft verandering in komen. 
 
MAAK EEN KEUZE.   
DE HUIDIGE WONINGBOUWPLANNEN ZIJN VOLDOENDE OF MEER 
WONINGEN BOUWEN
De lange wachtlijst voor woningzoekenden (voor een sociale en/of betaalbare 
huurwoning) willen wij oplossen door gereguleerd (voldoende bouwen met behoud van 
groen/parken) woningen te bouwen, waarbij het uitgangspunt is dat zowel jong als oud in 
Nieuwegein kan blijven wonen, waarbij particuliere/bewonersinitiatieven (bijvoorbeeld 
Knarrenhofjes of andere sociale initiatieven voor specifieke groepen) worden gestimu-
leerd en er extra aandacht is voor starterswoningen (zowel huur als koop). Naast het 
bijbouwen van nieuwe woningen vinden wij dat de gemeente snel met andere concrete 
oplossingen moet komen, waarbij bijvoorbeeld ook aan gereguleerde woningsplitsing, 
doorschuiven en samen werken met andere gemeenten wordt gedacht. 

EENS OF ONEENS.  
MEER DUURZAME ENERGIE OPWEKKEN IN NIEUWEGEIN 
Wat ons betreft moet de gemeente vol inzetten op duurzaamheid. Bij de energietransitie 
moet de gemeente er verder voor zorgen dat onze stad tijdig ‘van het gas af’ is. ‘Verplicht 
van het gas af’ moet vooral goed en verantwoord worden gerealiseerd en niet per se 
sneller dan vereist. Duurzame energieopwekking heeft zeker de voorkeur, indien deze 

Lokale Vernieuwing gaat ook de aankomende  
vier jaar voor een duidelijk lokaal verhaal

Lokale Vernieuwing heeft de afgelopen 
vier jaar op een duidelijke, onderscheidende, 
positieve en constructieve manier het 
lokale geluid in de Nieuwegeinse politiek 
door laten dringen. ‘Dat smaakt naar 
meer’ zegt Heleen Peters, fractievoorzitter 
en lijsttrekker. Heleen maakt het nog 
concreter door aan te geven dat haar 
partij bij de naderende gemeenteraads-
verkiezingen vier zetels verwacht te halen. 
‘Lekker duidelijk: daar houden wij van!’

De afgelopen vier jaar heeft de partij zich 
met name gericht op vijf speerpunten, 
zijnde lokale uitdagingen, veiligheid, 
gezondheid, duurzaamheid en aandacht 
voor jong & oud.  Als het gaat om 
veiligheid heeft de partij onder meer het 
messenverbod en het lachgasverbod (die  
ondertussen in de APV zijn opgenomen)  

voorgesteld. Verder heeft de partij 
aandacht gevraagd en gekregen voor 
sexting, loverboys en het belang van 
digitale veiligheid.

In het kader van duurzaamheid heeft de 
partij tegen het voorstel gestemd om 
windmolens/windturbines in Rijnenburg 
te plaatsen. De partij heeft hierbij ook 
gewezen op het belang om, ook in de 
toekomst, over de plannen voor het 
plaatsen van windturbines in 
buurgemeenten én over de inrichting 
van Rijnenburg/Reijerscop, met de 
buurgemeenten in gesprek te blijven. 
Dit omdat het plaatsen van windturbines 
net buiten de gemeentegrens van 
Nieuwegein én de inrichting van 
Rijnenburg/Reijerscop ook gevolgen of 
overlast voor Nieuwegeiners kan hebben/

opleveren. De partij wenst het genoemde 
gebied Rijnenburg/Reijerscop te 
gebruiken voor woningbouw, inclusief de 
daarvoor benodigde infrastructuur.

De partij heeft er zin in om de 
aankomende vier jaar zich weer stevig in 
te zetten voor de Nieuwegeiners. Heleen 
Peters doet dit samen met John van 
Engelen, de huidige wethouder, die op 
nummer 2 op de kieslijst van de partij 

staat. De nummers 3, 4, 5 en 8 worden 
vervuld door Victor Goulmy, Yannick Jean, 
Peter Bakker en Hans Agterberg, 4 leden 
die de afgelopen 4 jaar als fractie-
ondersteuner of als actief lid ook veel 
voor de partij hebben betekend. De 
nummers 6 en 7 worden bekleed door 
een tweetal enthousiaste nieuwkomers, 
zijnde Mehrnoosh Yazdanbakhsh en Karin 
van Sommeren.

Op de foto staan de eerste 6 personen op de kieslijst van Lokale Vernieuwing, v.l.n.r.: Victor Goulmy, John 
van Engelen, Peter Bakker, Heleen Peters, Yannick Jean en Mehrnoosh Yazdanbakhsh. 

HOE DENKT Lokale Vernieuwing OVER...

vorm niet overlastgevend is voor Nieuwegeiners. Teneinde overlast te voorkomen, zijn  
wij tegen het plaatsen van windturbines, ook aan de rand van Nieuwegein. Zon op het 
dak (van grote bedrijven en van particulieren) verdient de voorkeur boven zonnevelden. 
De gemeente dient nieuwe bedrijven (bv op bedrijventerreinen) te verplichten om 
duurzaam te bouwen, waarbij zonnepanelen op het dak het minimale uitgangspunt is.  

EENS OF ONEENS.  
DE GEMEENTE BETAALT SPORTMOGELIJKHEDEN VOOR MENSEN 
DIE HET NIET KUNNEN BETALEN
Iedereen die dat wil (of moet), moet kunnen sporten. Dat geldt voor jong en oud en 
 voor specifieke doelgroepen (bv: Nieuwegeiners met een beperking of met een laag 
inkomen). Sporten en bewegen is, zeker onder de huidige Corona-omstandigheden, voor 
iedereen van wezenlijk belang. De gemeente dient een gezonde levensstijl te stimuleren, 
door sporten voor iedereen financieel realiseerbaar te maken. Wat ons betreft moet ook 
ieder kind kunnen sporten en/of van een sportvereniging lid kunnen worden én een 
zwemdiploma (A en B) kunnen halen.

Lokale Vernieuwing is dé lokale politieke partij van Nieuwegein 
die écht doet, duidelijke taal spreekt én de enige lokale politieke 
partij die ervaring heeft met deelname aan het college. De lokale 
partij heeft inmiddels vier jaar ervaring in de gemeenteraad van 
Nieuwegein en heeft in de huidige coalitie een wethouder in het 
College van B&W. De partij wil de aankomende vier jaar nog 
meer voor de Nieuwegeiners betekenen.

MEER WETEN?
Meer weten over de standpunten van Lokale Vernieuwing op deze  
en andere onderwerpen? Vul dan de digitale stemhulp MijnStem in  
op www.mijnstem.nl/nieuwegein. Hier kunt u uw eigen mening op  
verschillende Nieuwegeinse onderwerpen vergelijken met die van  
Lokale Vernieuwing en de 11 andere partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Lokale VernieuwingGEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Donderdag 10 maart 2022
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ieders Belang is er klaar voor!
De gemeente, het stadsbestuur en de politiek zijn er om ervoor te zorgen, dat de mensen ongeacht hun situatie 
gesteund worden. Zodat U op een plezierige en veilige wijze in Nieuwegein kan wonen en werken. 
Wij willen U helpen, als u ons de kans daarvoor geeft. Gekozen worden is een voorrecht, geen vrijwaring.

Wie bij ieders Belang aanklopt, weet dat 
we er alles aan doen om te helpen. Dat dit 
geen loze woorden zijn, blijkt wel uit wat 
we in de afgelopen vier jaar voor onze 
inwoners hebben gedaan.

•  Wij hebben gezorgd, dat de Nieuwe-
geinse vrachtwagenchauffeurs een 
eigen vrachtwagenparkeerplaats heb-
ben gekregen. 

•  We hebben een dierenwelzijnsnota 
ingediend. De wethouder had 
beloofd,  dat ze er mee zou komen, 
maar na maanden uitstel hebben wij 
de nota zelf geschreven.

•  Wij hebben voor elkaar gekregen, dat 
de kop van de tram 5023 bewaard is 
gebleven. Anders was er weer een 
stukje historie verdwenen. 

•  Wij hebben gezorgd, dat de tramhalte 
Merwestein behouden is.

•  Wij hebben gezorgd, dat de sloten aan 
de Langelaan eindelijk zijn gebaggerd 
en schoongemaakt.

•  Wij hebben 50 art. 42 brieven geschre-
ven, waardoor het college attent werd 
gemaakt op de dingen, die er speel-
den bij U.

•  Wij hebben een extra vergadering 
laten beleggen om ons meer duidelijk-

heid te geven, als het gaat om de 
warmtebuffer.

•  Wij hebben gezorgd, dat het college 
het voorstel over warmteboringen 
opnieuw moest aanbieden aan de 
gemeenteraad met hierin de gevol-
gen, de verantwoordelijkheden en de 
criteria, zodat de gevolgen voor de 
inwoners gedekt zijn. Dit overigens 
wel met meerdere partijen. 

ieders Belang wil vraaggerichte hulp 
bij het huishouden.
ieders Belang vindt, dat de huishoudelijke 
hulp meer vraaggericht moet worden. 
Daarom dient de indicatiestelling door 
het buurtteam altijd tijdens een gesprek 
aan de keukentafel te gebeuren, want 
achter de vraag om huishoudelijke hulp 
kunnen vele hulpvragen schuilen. ieders 
Belang wil, dat de indicatie wordt uitge-

breid met het onderzoek naar de huisves-
tingsbehoefte. Hulp wordt altijd te laat 
aangevraagd. Dan is er vaak al heel veel 
gebeurd en had de zorg al lang geleverd 
moeten worden. Het proces van melding 
van de ondersteuningsbehoefte tot de 
feitelijke hulp in de huishouding duurt 
veel te lang. 

ieders Belang wil altijd een onafhankelijk 
deskundig clientondersteuner aan tafel
ieders Belang vindt, dat bij alle gesprek-
ken in het sociale domein van hulp en 
zorg een onafhankelijke deskundige clien-
tondersteuner aanwezig moet zijn. 

Voor wat betreft de financiën vinden  
wij dat we ons geld maar een keer kunnen 
uitgeven. Een voorbeeld hiervan is dat wij 
ruim 7 miljoen uit gaan geven aan de 
begane grond van het gemeentehuis, om 
het “gezelliger voor U te maken”, terwijl 
wij vinden dat andere keuzes gemaakt 
moeten worden. Dus geen verhoging van 
de OZB, maar eerst keuzes maken samen 
met U.

Kijk voor meer informatie over onze  
plannen op www.partijiedersbelang.nl

1.Jacqueline Verbeek 2. Ruben de Man 3. Natascha Gravenbeek 4. Michel Spelt 
5. Mila Flos-Westdorp 6. John Drost 7. Liduina Verbeek 8. Sunil Badal 

MAAK EEN KEUZE.  
BIJ GEMEENTELIJKE TEKORTEN LOKALE BELASTINGEN 
VERHOGEN OF BEZUINIGEN
Natuurlijk bezuinigen. Een mooi voorbeeld hiervan is, dat er ruim 7 MILJOEN euro 
uitgeven wordt aan het Atrium (begane grondvloer) van het gemeentehuis. Dit om het 
gezelliger te maken. Inwoners komen niet voor de gezelligheid naar het gemeentehuis. 
Als het aan ons ligt, besteden wij dit geld aan dingen, waar de inwoners wel iets aan 
hebben, zoals het opknappen van uw buurt. U mag niet opdraaien voor de 
stommiteiten die de overheid maakt. Wie zich brandt moet zelf op zijn of haar blaren 
zitten. Geld kun je maar een keer uitgeven en dat moet weloverwogen gebeuren.

MAAK EEN KEUZE.  
DE HUIDIGE WONINGBOUWPLANNEN ZIJN VOLDOENDE OF MEER 
WONINGEN BOUWEN
Wij zijn van mening, dat het woningprogramma zoals dit is vastgesteld voorlopig 
voldoende is. Het gaat hier om een totaal van 3500 woningen. Laten we eerst kijken, 
als deze 3500 woningen zijn gerealiseerd, waar er nog mogelijk ruimte is. Natuurlijk 
moeten wij voor onze Nieuwegeiners zorgen, maar dat moet ook in een gezonde, 
veilige en leefbare ruimte. Waar we ook naar moeten kijken is hoe we de ouderen, 
die nog alleen in eengezinswoning wonen kunnen helpen naar een kleinere woning, 
waar ze graag in willen, maar om de een of andere manier niet heen kunnen. Ook de 
scheefwoners moeten worden aangepakt.   

EENS OF ONEENS.  
DE GEMEENTE BETAALT SPORTMOGELIJKHEDEN VOOR 
MENSEN, DIE HET NIET KUNNEN BETALEN
Hier kan naar ons idee niemand op tegen zijn. Gelukkig kan dit in Nieuwegein. We 
hebben hier de Nieuwegeinse Stadspas (speciaal voor de Nieuwegeiners), die iedereen 

HOE DENKT ieders Belang OVER...

die een laag inkomen heeft kan aanvragen. Er zijn in diverse parken toestellen 
geplaatst, waar iedereen gratis gebruik van mag maken en de ouderen kunnen ook 
nog terecht bij buurtpleinen voor b.v. yoga, dit wel tegen een kleine vergoeding. 
Kinderen, die bij een sportvereniging de kleding niet kunnen betalen is ook een 
oplossing voor. Dus wij denken, dat sporten in Nieuwegein voor iedereen mogelijk is.

EENS OF ONEENS.  
MEER DUURZAME ENERGIE OPWEKKEN IN NIEUWEGEIN
Wij denken hierbij aan b.v. het isoleren van woningen, zonnepanelen op daken en deze 
intrigeren bij nieuwbouw. Windmolens NIET, deze zijn schadelijk voor de 
volksgezondheid. Ook boren naar aardwarmte in woonwijken is voor ons GEEN optie. 
Wel zijn wij voorstander van alternatieven. Een voorbeeld hiervan is waterstof. Hier 
wordt op dit moment veel onderzoek naar gedaan en de eerste woningen staan al bij 
de TU in Eindhoven. Wij vinden, dat we de inwoners niet moeten dwingen om van het 
gas af te gaan. Het moet in gezamenlijkheid met onze inwoners. We onderschatten 
sommige inwoners, als het gaat om kennis op speciale onderwerpen. 

FOTO: K&M

MEER WETEN?
Meer weten over de standpunten van ieders Belang op deze  
en andere onderwerpen? Vul dan de digitale stemhulp MijnStem in  
op www.mijnstem.nl/nieuwegein. Hier kunt u uw eigen mening op  
verschillende Nieuwegeinse onderwerpen vergelijken met die van  
ieders Belang en de 11 andere partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.
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Stadspartij NÚwegein…..HAARSCHERP! 
Onze lijsttrekker Haseena Bakhtali heeft met haar ruime ervaring als politieagent, welzijnswerker en vrijwilliger 
een stevige basis gelegd voor onze partij waarbij Versterken, Verbinden en Vertrouwen centraal staan. Al 16 jaar 
proberen wij de gesloten bestuurscultuur open te breken, de inspraakprocedures naar een hoger plan te tillen en 
zo het machtsevenwicht tussen Nieuwegeinse overheid en burger te herstellen.

Dankzij onze daadkracht hebben wij een 
solide en betrouwbare reputatie opge-
bouwd. Uit heel Nieuwegein weten de 
mensen ons te bereiken als ze zich ergens 
zorgen over maken. Als enige 100% onaf-
hankelijke partij in Nieuwegein leggen wij 
onbevreesd de vingers op zere plekken, 
waar anderen uit angst voor de gevolgen 
voor zichzelf liever van wegkijken. Wij zijn 
de partij die het verschil maakt op de 
momenten dat het erop aankomt. Bijvoor-
beeld wanneer u in de knel komt door de 
plannen van het college of als het college 
niet met respect naar u luistert. Dan heeft 
u raadsleden nodig die op het scherpst 
van de snede het debat met het college 
durven aangaan op basis van door-
wrochte dossierkennis en gegronde argu-
menten. Het is onze plicht om voor u op te 
komen, het college scherp te controleren, 
ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met 
het gemeenschapsgeld wordt omgegaan 
en om misstanden zoals fraude, vriendjes-
politiek en corruptie tegen te gaan. 

Hoe bepaalt u uw stem? Uw beste stem-
wijzer zijn de inspanningen van partijen in 
de afgelopen periode en hun stemgedrag.

•	 Inwoners	garant	voor	bedrijfsrisico’s
Het heeft maar een haartje gescheeld of 

het college (PvdA-wethouder) had de 
Nieuwegeinse gemeenschap voor 4 mil-
joen garant laten staan voor het bedrijfsri-
sico van het Klimcentrum. Met onze 
scherpe inbreng konden wij de laatste 
twijfelaars overtuigen om toch tegen te 
stemmen en hebben we dit dwaze plan 
met een krappe meerderheid van tafel 
kunnen vegen. 

•	 Wij	willen	een	kleinere	overheid
De VVD is al zo lang als Nieuwegein 
bestaat de grootste of de bijna grootste 

partij, en belooft altijd een kleinere over-
heid en lage lasten. In de praktijk zijn er 
aldoor meer ambtenaren bij gekomen. Na 
de vorige verkiezingen voegden zij zelfs 
een compleet overbodige vijfde wethou-
der toe aan het college. Terwijl Nieuwe-
gein het zelfs in de meest hectische perio-
den met vier wethouders heeft kunnen 
doen. Dit vinden wij geldverkwisting en 
respectloos naar de Nieuwegeiners toe. 

•	 Lage	lokale	lasten
Aan u was 16 jaar geleden beloofd dat de 

afvalstoffenheffing omlaag zou gaan als 
we met andere gemeenten gingen 
samenwerken in het RMN. Nieuwegein 
sloot zich aan en de heffing werd juist ver-
hoogd. U ging zelf uw plastic afval schei-
den en de heffing steeg verder. Het zelf 
scheiden werd afgeschaft en opníeuw 
werd de heffing verhoogd; en wordt 
bovendien het laten ophalen van grof 
huishoud- en tuinafval apart bij u in reke-
ning gebracht, terwijl afval tegenwoordig 
grondstoffen levert die veel geld opbren-
gen. Wij vinden dat dat geld naar de bur-
gers hoort terug te vloeien en dat de 
lokale lasten omlaag kunnen. De bevol-
king is niet de pinpas van het college. 

U herinnert zich vast nog de door ons 
gemelde fraudezaken? Over het bestuur-
lijk grensoverschrijdend gedrag en het 
gevaar voor onze lijsttrekker die dat als 
enige aan de kaak stelt is het vervolg te 
lezen op onze website www.nuwegein.nl

Wij zijn er trots op dat u tegenwoordig, 
dankzij ónze motie, de raadsvergaderin-
gen live kunt volgen via internet. Een 
forse verbetering want nu gaat het er niet 
alleen een stuk fatsoenlijker aan toe, u 
kunt zo de raadsleden op basis van uw 
eigen waarneming beoordelen.Met hart en daad bouwen aan een sterke lokale democratie en een integer bestuur

MEER GELD VOOR INFORMATIE OVER EEN GEZONDE LEVENSTIJL 
UW	GEZONDHEID	EN	WELZIJN	ZIJN	ONS	DIERBAAR.
Wij van NÚwegein roepen al sinds zomer 2020 op om het Coronabeleid op de agenda 
te zetten om naar meer redelijke, zinnige en vooral menswaardige oplossingen te zoe-
ken. Oplossingen waarbij de waarden van onze open vrije samenleving voorop staan en 
ook de schade wordt meegewogen die door de maatregelen wordt toegebracht aan de 
persoonlijke levenssfeer van de mensen, aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren, 
aan de ondernemers en aan de saamhorigheid. De Coronapas past daar niet in. Omdat 
het niets doet voor uw gezondheid, maar wel polariseert en mensen uitsluit. Die pas 
moet daarom niet “even in de koelkast”. Die pas moet voor altijd verdwijnen.
Wij werken aan een inclusieve gemeenschap waarin groepen burgers niet tegen elkaar 
worden opgezet. Wij streven naar een sterke en vreugdevolle samenleving waarin we 
ons niet via controle en een QRCode tot elkaar verhouden, maar met vertrouwen en 
empathie, als mens tot mens. 

MEER DUURZAME ENERGIE OPWEKKEN
PAS OP UW ZAAK
Duurzaamheid en Energietransitie zijn belangrijke thema’s. Ook voor ons. 
Wees gerust, daar komt het helemaal goed mee. Simpelweg omdat op de hoogste 
niveau’s reeds contracten zijn getekend en bakken vol subsidies zijn verstrekt.                        
Maar zijn daarmee ook uw welzijn en de veiligheid in uw woonomgeving verzekerd? 
Door de sterke lobby van de grootbedrijven komen de belangen van de burgers onder 
steeds grotere druk te staan. Kijk bijvoorbeeld naar de plannen voor de boringen naar 
aardwarmte. Bewoners van Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve zijn al twee jaar druk 
in de weer om garanties te verkrijgen tegen de risico’s voor aardbevingen, het milieu en 
het grondwater. Dat is al twee jaar van intensieve studie, aan het lijntje worden gehou-
den en ongezonde spanning. Wij vinden dat onacceptabel!

HOE DENKT STADSPARTIJ NÚWEGEIN OVER...
EXTRA WINDMOLENS LANGS DE A27  
Wij zullen ook alles doen om windturbines op grote afstand van Nieuwegein te houden. 
Die zorgen voor zoveel overlast dat het de gezondheid schaadt. De Warmwaterbuffer die 
in Zuilenstein komt?  Prachtige oplossing om energie op te slaan. Maar het betreft wel 
een kolossale tank van 20 bij 20 meter. Met een investering van nog geen 2 miljoen kan 
het geheel ondergronds worden gebouwd. Toch heeft de raadsmeerderheid ingestemd 
met een bovengrondse tank, waar we 30 jaar of langer tegen aan moeten kijken. Dat kan 
slimmer, dus dat moet slimmer. Als de VVD-burgemeester en de PvdA-wethouder in 
voorgaande jaren de kostbare Nieuwegeinse gronden voor marktconforme prijzen had-
den verkocht in plaats van ze in het geheim voor bijna niets of vriendenprijsjes weg te 
geven aan ondernemers dan was het geld hiervoor al ruimschoots beschikbaar geweest. 

INVOEREN VAN EEN BURGERRAAD
Wist u trouwens dat het college werkt aan juridische instrumenten waarmee bewoners 
verplicht kunnen worden om, bijvoorbeeld, van het gas af te gaan? Ook de Omgevings-
wet die er aan zit te komen zal het voor de inwoners niet beter op maken. Burgers en 
ondernemers zullen steeds vaker in de verdrukking komen door de overheden. Ook in 
Nieuwegein. Wij staan klaar om ook de komende periode voor u op te komen. 

Stadspartij NÚwegein, Lijst 10. Met een griffel 

MEER WETEN?
Meer weten over de standpunten van stadspartij NÚwegein op deze  
en andere onderwerpen? Vul dan de digitale stemhulp MijnStem in  
op www.mijnstem.nl/nieuwegein. Hier kunt u uw eigen mening op  
verschillende Nieuwegeinse onderwerpen vergelijken met die van  
stadspartij NÚwegein en de 11 andere partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Stadspartij NÚwegeinGEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Donderdag 10 maart 2022
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Wilt u verandering, kies voor Jezus! 
Marco Weij doet namens de politieke partij JezusLeeft! in 
Nieuwegein mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

Het christelijke geloof is de basis van ons 
partijprogramma. JezusLeeft! verkondigt, 
leert en praktiseert de Bijbelse principes 
zoals wordt onderwezen in het woord van 
God. Vanuit deze overtuiging worden we 
gedreven om sociale bewogenheid en 
daadkracht te tonen.  Wij willen de 
mensen in Nieuwegein dichter bij Jezus 
brengen, ook in de politiek moet het 
Evangelie verkondigd worden. 
JezusLeeft! wil een signaal afgeven dat 

het anders kan en beter moet! We 
zijn voor iedereen toegankelijk 
vanwege onze lokale standpunten 
en bereid verantwoordelijkheid te 
dragen. Wij rekenen daarbij graag 
op uw steun in Nieuwegein. 

Wilt u verandering, kies voor Jezus! 

Marco Weij
JezusLeeft! Nieuwegein

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de raadsleden die in de gemeenteraad 
van de gemeente Nieuwegein komen. Maar wat doet zo’n gemeenteraad eigenlijk? En 
wie mag er raadslid worden? We leggen het hieronder uit.

WIE MOGEN ER RAADSLID WORDEN?
Inwoners van de gemeente kunnen zich vanaf 18 jaar kandidaat stellen als lid van 
politieke partij. Als zij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen genoeg stemmen krijgen 
krijgen zij een plek in de gemeenteraad. Het aantal plekken in de gemeenteraad hangt 
af van het aantal inwoners. De gemeenteraad van Nieuwegein heeft 33 raadsleden. Veel 
raadsleden hebben naast het werk als raadslid ook nog een andere baan. Voor het werk 
in de gemeenteraad krijgen ze een vergoeding.

WAT DOET DE GEMEENTERAAD?
• Er is een probleem 
 Bijvoorbeeld: op een gevaarlijke kruising gebeuren veel ongelukken. 
• De wethouder bedenkt een plan 
 Bijvoorbeeld: de kruising wordt een rotonde.
• De gemeenteraad vergadert 
  De gemeenteraad bespreekt het plan. Is dit een goed plan? Zijn er echt minder 

ongelukken als de kruising een rotonde wordt? De gemeenteraad kan het plan van de 

wethouder ook veranderen. Dan stemt de gemeenteraad over het plan. Stemt meer 
dan de helft van de gemeenteraadsleden voor het plan? Dan gaat het plan door.

•  Het plan is goedgekeurd 
  De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd. De gemeente gaat de kruising 

veranderen in een rotonde. 
•  De wethouder en de ambtenaren voeren het plan uit 
  De burgemeester zet een handtekening onder het plan. De wethouder en de 

ambtenaren gaan aan het werk. De kruising wordt een rotonde. 

HOE ZORGEN RAADSLEDEN DAT ZE WETEN WAT ER SPEELT 
IN DE GEMEENTE? 
De leden van de raad vertegenwoordigen de inwoners van Nieuwgein. Raadsleden 
gaan vaak in gesprek met organisaties en inwoners over wat er speelt in de gemeente. 
U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met een raadslid over uw vraag of idee voor 
Nieuwegein. De gemeenteraad neemt tijdens vergaderingen besluiten over de 
voorstellen van de gemeente. Die vergaderingen zijn openbaar. U kunt de 
vergaderingen bijwonen en vaak ook online volgen. Zo kunt u zelf het werk van de 
gemeenteraad beoordelen. Meer weten over de gemeenteraad van Nieuwegein? 
Kijk op www.nieuwegeinseraad.live/kalender. 

DE GEMEENTERAAD VAN NIEUWEGEIN 

JezusLeeft!GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Donderdag 10 maart 2022

MEER WETEN?
Meer weten over de standpunten van JezusLeeft! ? 

Vul dan de digitale stemhulp MijnStem in op

 www.mijnstem.nl/nieuwegein. Hier kunt u uw eigen mening 

op verschillende Nieuwegeinse onderwerpen vergelijken met 

die van JezusLeeft! en de 11 andere partijen die meedoen aan 

de gemeenteraadsverkiezingen.

http://www.nieuwegeinseraad.live/kalender
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MAAK EEN KEUZE.  
BIJ NIEUWBOUW NADRUK LEGGEN OP SOCIALE HUUR OF MIDDEN 
EN HOOG SEGMENT 
Bij nieuwbouw nadruk op sociale huur. Wij vinden dit het grootste probleem waar we 
mee te maken hebben. Het is te gek voor woorden dat jonge mensen 10 jaar of langer 
moeten wachten op een woning. Daarom meer woningen in de sociale huur bouwen! 
En een behoorlijk deel van die woningen ook bij voorrang aan Nieuwegeinse woning-
zoekenden toewijzen. Als dat in andere gemeenten kan dan moet dat ook bij  
ons kunnen. 

EENS OF ONEENS.  
TOESTAAN VAN EEN COFFEESHOP IN NIEUWEGEIN
We maken al een jaar of 50 een oorlog tegen drugs mee. Zonder enig succes. Wij willen 
niet de kop in het zand steken. Onder goede voorwaarden die ook goed gehandhaafd 
worden haalt het de nodige criminaliteit van straat. En als de Duitse regering in deze 
kabinetsperiode cannabis wil legaliseren is dat een teken aan de wand.  
 
MAAK EEN KEUZE.  
BIJ GEMEENTELIJKE TEKORTEN LOKALE BELASTINGEN 
VERHOGEN OF BEZUINIGEN 
Bij gemeentelijke tekorten bezuinigen. Veel mensen zijn qua inkomen niet meegegroeid 
met de inflatie. Alle prijsstijgingen van overheden en nutsbedrijven maar ook van de 
gewone boodschappen in de winkel maken dat het besteedbaar inkomen snel afneemt. 
En het is mooi dat heffingen slechts met het inflatiepercentage verhoogd worden maar 

De Unie (van Nieuwegein)  
Wie zijn wij en wat willen wij?

U ziet bij ons mensen met een culturele 
achtergrond in Polen, Marokko, Vietnam 
en Brazilië. En tegelijkertijd vinden wij dat 
er meer voor de jongeren moet gebeuren 
en hebben dus 4 jongeren in de leeftijd 
van 18-23 jaar op de lijst. Maar we zijn niet 
allemaal nieuw: onze lijsttrekker is al 49 
jaar actief in de politiek, zat van 1989-1999 
in de Provinciale Staten, was van 2009-
2010 raadslid in Schoonhoven en van 
2018-2021 actief als commissielid-niet 
raadslid in Nieuwegein met tussendoor 
vrij continu politieke bestuurslidmaat-
schappen. Een behoorlijke staat van 
dienst. En met die mix van ervaring en 
(jeugdig) elan hopen wij voor U iets te  
mogen betekenen.

Wat willen we? Daar gaat het natuurlijk om. 
Ons programma is kort omdat we ons 
beperkt hebben tot de dingen waarmee we 
ons onderscheiden van andere partijen. En 
ja, ook wij willen werken aan milieu en 
klimaat, aan veilige wegen en goede 
voorzieningen. Maar dat mag U van iedere 

partij verwachten. Wat is dan 
onderscheidend?
1.  Wij willen een correctief referendum 

waarmee Nieuwegeiners een besluit 
van de gemeenteraad ongedaan 
kunnen maken. De aanwezigheid van 
zo’n referendum zal de raadsleden 
helpen om goed om de belangen van 
de inwoners (en om hun portemonnee) 
te denken.

2.   Wij willen een coffeeshop, zij het onder 
strikte voorwaarden. De praktijk in bijv. 
Utrecht en Amsterdam laat zien dat dat 
kan werken en het helpt om onze jeugd 
minder gemakkelijk in aanraking te 
laten komen met die drugswereld en 
dat is onze bedoeling.

3.   Wij willen meer sociale woningbouw in 
Nieuwegein zodat starters betere 
kansen hebben om niet 10 jaar te 
moeten wachten op een woning. En 
van nieuw te bouwen woningen dient 
een behoorlijk aantal gereserveerd te 
worden voor woningzoekenden uit 
Nieuwegein zelf. Ook willen wij, net als 

tal van andere gemeenten, een 
opkoopregeling waarbij huizenkopers 
verplicht worden om een aantal jaren 
zelf in die woning te wonen: dit om 
beleggers die daarna torenhoge huren 
vragen tegen te gaan. En doorstroming 
bijv. voor ouderen zou gemakkelijker 
gemaakt moeten worden, in Nieuwegein, 
zodat ouderen niet een heel nieuw 
sociaal netwerk op hoeven te zetten.

4.    Wij willen een zuinige gemeente die 
denkt om de portemonnee van haar 
inwoners. Zeker, verhoging van 
heffingen mag met het inflatie-
percentage, maar is dat te verdedigen 

wanneer veel mensen hun inkomen 
niet zien stijgen, hetgeen betekent dat 
ze in feite steeds minder in hun 
portemonnee hebben.

5.  Wij willen dat bomen die gekapt 
worden een op een vervangen 
worden- en nog beter is niet kappen 
maar herplaatsen. Bomen spelen 
immers een belangrijke rol bij het 
opvangen van CO2, geven koelte in de 
zomer en beschutting.

6.  En wij willen… nog veel meer.  
Nieuwsgierig? Neem contact op via 
tel. 06-43271893                                                                                                                                      
   

Bovenaan Paul van der Toom, Middelste rij v.l.n.r. Iris Schenk, Aoife Derriks en Linh Q Nguyen,  
Onderste rij Demi Gajadhar en Emilia Dulik.

MEER WETEN?

HOE DENKT De Unie OVER...

Meer weten over de standpunten van De Unie op deze en  
andere onderwerpen? Vul dan de digitale stemhulp MijnStem in op  
www.mijnstem.nl/nieuwegein. Hier kunt u uw eigen mening op verschil-
lende Nieuwegeinse onderwerpen vergelijken met die van De Unie en  
de 11 andere partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

daardoor houden de mensen dus steeds minder over om te besteden. Dus eerst kijken 
of een uitgave werkelijk dringend nodig is en daarna of de kosten door bezuinigen 
elders op de gemeentebegroting kunnen worden opgevangen. 

EENS OF ONEENS.  
INVOEREN VAN EEN BURGERRAAD
Invoeren van een burgerraad. Daar zijn wij tegen. Dat geeft de schijn van iets te zeggen 
te hebben maar uiteindelijk beslist de gekozen gemeenteraad. Wij vinden het veel 
beter om een correctief referendum in te voeren zodat burgers de mogelijkheid 
hebben om besluiten van de gemeenteraad ongedaan te maken. Angst daarvoor in de 
gemeenteraad? Onnodig. Immers, als de gemeenteraad goede besluiten neemt zal 
geen burger een referendum aanvragen.

Nieuwegein is een bijzonder kleurrijke 
gemeente door allerlei groepen die een andere 
culturele achtergrond hebben. Wij streven 
ernaar om die groepen goed te betrekken bij 
het beleid dat gevoerd moet gaan worden en 
hoe kan dat beter dan vertegenwoordigers van 
die groepen op onze kandidatenlijst op  
te nemen. 

De UnieGEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Donderdag 10 maart 2022
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Bron: Opentopo, J.W. van Aalst, www.opentopo.nl

STADSHUIS

Stadsplein 1, Nieuwegein

GEMEENSCHAPSRUIMTE BOERDERIJ BOS

Jeroen Boschhage  4, Nieuwegein

BUURTPLEIN DOORSLAG

Parelduiker 13, Nieuwegein

T VEERHUIS

Nijemonde 4, Nieuwegein

PETANQUECENTRUM NIEUWEGEIN

Galecopperzoom 1, Nieuwegein

BUURTPLEIN BATAU

Dukatenburg 1, Nieuwegein

ENIK RECOVERY COLLEGE (VOORHEEN LA CAZA) 
Hoornseschans 101, Nieuwegein

KERKELIJK CENTRUM DE RANK

Lupinestraat 11, Nieuwegein

DORPSHUIS FORT VREESWIJK

Fort Vreeswijk 1 A, Nieuwegein

BOUWSPEELTUIN BATAU

Hoveniersweide 9, Nieuwegein

EXAMENADVIESBURO

Fultonbaan 80, Nieuwegein

MEETINGDISTRICT

Blokhoeve 2 A, Nieuwegein

SPORTHAL GALECOP 

Aert de Gelderhage 7, Nieuwegein

SPORTHAL MERWESTEIN

Merweplein 1, Nieuwegein

SPORTZAAL WIJKERSLOOT

Nanningalaan 1 A, Nieuwegein

SPORTZAAL DE SLUIS

Kastanjestraat 2, Nieuwegein

DE PARTNER

Nedereindseweg  401 A, Nieuwegein

GYMNASTIEKLOKAAL DE DRIEMASTER

Dintherseschans 30, Nieuwegein

GYMNASTIEKLOKAAL DE TRIANGEL

Lohengrinhof 9, Nieuwegein

GYMNASTIEKLOKAAL DE DRIEHOEK

Aardbeigaarde 2, Nieuwegein

EMMAUSKERK

Merelplein 2, Nieuwegein

OVERZICHT STEMLOKATIES 2022
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LET OP:  niet alle stemlocaties
zijn geopend op 14 en 15 maart.

Kijk voor meer informatie op  
www.nieuwegeinstemt.nl
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GEMEENTERAADS- 

VERKIEZINGEN 2022

WANNEER ZIJN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN? 

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om drukte bij de 

stembureaus te voorkomen mag u ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart stemmen.  

De stembureaus zijn op alle dagen open van 7.30 uur – 21.00 uur. 

WAAR STEM IK VOOR BIJ DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt u op een kandidaat van een van de politieke 

partijen. Hoe meer stemmen op de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, hoe meer 

zetels een partij krijgt. Een zetel is een plek in de gemeenteraad van de gemeente. De 

gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. Door te stemmen heeft 

u invloed op de plannen voor de komende jaren. De gemeente gaat over veel zaken bij u  

in de buurt. Denk aan woningbouw, sportvoorzieningen, parkeren, het OV, onderwijs en  

de (jeugd)zorg. 

WIE MOGEN ER STEMMEN VOOR DE GEMEENTERAAD? 

Alle mensen met de Nederlandse nationaliteit die 18 of ouder zijn, mogen stemmen voor de 

gemeenteraad van de gemeente waar zij ingeschreven staan. Voorwaarde is dat u niet door 

een rechterlijke uitspraak uitgesloten bent van het kiesrecht. Ook inwoners van Nederland 

die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen in sommige gevallen deelnemen aan 

de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat geldt voor: 

•  EU-burgers die in een Nederlandse gemeente wonen, 

•   Burgers van buiten de EU als zij op de dag van de kandidaatstelling minstens 5 jaar of 

langer onafgebroken legaal in Nederland verblijven, 

•   Burgers van buiten de EU als zij in Nederland in dienst zijn van een internationale 

organisatie of werken voor een ander land (diplomatieke dienst).

WAT HEB IK NODIG OM TE STEMMEN BIJ DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. Uw 

identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

MEER WETEN?

WAT MOET IK DOEN ALS IK GEEN STEMPAS HEB ONTVANGEN OF ALS IK MIJN 

STEMPAS KWIJT BEN?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel 
mogelijk een nieuwe stempas aan bij uw gemeente. Dit kan digitaal, schriftelijk of aan 
de balie van het gemeentehuis. Uw aanvraag moet vóór 11 maart 17.00 uur binnen zijn. 
Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen. Kijk voor meer 
informatie op www.nieuwegeinstemt.nl

WAT ZIJN DE OPENINGSTIJDEN VAN DE STEMBUREAUS? 

De stembureaus zijn op 14, 15 en 16 maart van 7.30-21.00 uur open. 

EXTRA INFORMATIE
Meer informatie over de verkiezingen en het stemmen kunt  
u vinden op www.nieuwegeinstemt.nl

HEB IK EEN CORONATOEGANGSBEWIJS NODIG OM TE  

KUNNEN STEMMEN? 

U hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien als u het stembureau of 

een locatie voor het tellen van de stemmen bezoekt. Hetzelfde geldt als 

u de zitting van het centraal stembureau – daar wordt de uitslag 

vastgesteld - wilt bijwonen. 

IK HEB CORONA/IK ZIT IN QUARANTAINE. KAN IK TOCH STEMMEN? 

Heeft u klachten die passen bij een besmetting met het coronavirus? Ga 

dan niet naar het stemlokaal, maar blijf thuis en laat u testen. U kunt 

iemand machtigen om voor u te gaan stemmen. 

KAN IK IEMAND ANDERS VOOR MIJ LATEN STEMMEN? 

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan mag u  

daar iemand anders voor machtigen. Deze persoon mag dan namens u 

stemmen. Degene die voor u gaat stemmen mag niet meer dan voor twee 

personen stemmen en moet deze extra stem tegelijk met zijn of haar 

eigen stem uitbrengen. U kunt op verschillende manieren iemand anders 

machtigen voor uw stem. Kijk op www.nieuwegeinstemt.nl voor  

meer informatie.

WAAR VIND IK DE UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN? 

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen kunt u na de 

verkiezingen terugvinden op onze website. U kunt ook op 16 maart de 

uitslagenavond live volgen via een livestream. Meer informatie hierover 

vindt u op onze website.


