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VOORWOORD 
 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma Samen sterker staan voor de raadsperiode 2014 – 2018 van het 

CDA Nieuwegein. Het is een lijvig programma geworden, waarin we onze visie op de Nieuwegeinse 

samenleving en de toekomst van onze mooie gemeente uitvoerig verwoorden. Elk van de hoofdstuk-

ken wordt afgesloten met ambities en keuzes die het CDA in Nieuwegein voor de komende jaren wil 

maken. We vragen het vertrouwen en de steun van de kiezers voor die ambities en keuzes. 

 

Maar een lijvig verkiezingsprogramma betekent niet dat we een oneindige ‘wensenlijst’ hebben. Eer-

der dat we nauwkeurig aangeven waar het CDA in Nieuwegein wel en niet voor kiest. Dat geeft dui-

delijkheid voor de grote bezuinigingen en nieuwe taken waar we in de komende jaren mee te maken 

krijgt. En duidelijke keuzes wil het CDA maken. We willen dat de basis van onze gemeente op orde is. 

Dat betekent dat de gemeente er netjes bij ligt, er een prettige leefomgeving is en de voorzieningen 

passen bij de behoeftes van de inwoners. Daarbij heeft de gemeente zijn financieel beleid op orde, 

net als ieder huishouden in Nieuwegein. Het CDA vraagt van de inwoners een grotere betrokkenheid 

bij hun woonomgeving dan in de afgelopen decennia. Meedoen staat bij ons centraal. 

 

De programmacommissie* heeft dit programma geschreven met de inbreng van vele inwoners, in-

stellingen en ondernemers. We hebben op straat, in woonkamers en digitaal gehoord wat er in 

Nieuwegein leeft. Veel van de genoemde punten hebben ergens in ons verkiezingsprogramma een 

plek gekregen. De programmacommissie wil iedereen bedanken die zijn wensen, zorgen en ambities 

voor Nieuwegein aan ons heeft verteld. 

 

De programmacommissie wenst de nieuwe CDA-fractie veel succes bij het realiseren van dit verkie-

zingsprogramma. 

 

Gerben Horst 

Voorzitter programmacommissie 

 
 

 

 

 

 

*De programmacommissie bestond uit: 

Renée Blom (adviseur) 

Gerben Horst 

Janine Lubberding 

Dirk Jan Timmer 

Peter Troostheide 

Willem Wijntjes (adviseur) 
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INLEIDING 
 

Het CDA is een partij die midden tussen de burgers van Nieuwegein staat. Onze contacten met 

maatschappelijke organisaties, verenigingen, ondernemers, wijkplatforms inspireren ons in onze 

politieke keuzen. De inwoners van Nieuwegein hebben ook de afgelopen jaren hun plezier en hun 

zorgen met ons gedeeld. Dat helpt ons om een politieke positie te kiezen midden tussen de inwoners 

die we in de politiek willen vertegenwoordigen. 

 

Geïnspireerde politiek 
Het CDA staat voor haar vier uitgangspunten: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, 

solidariteit en rentmeesterschap. Ze vormen onze inspiratie en staan centraal in de keuzes die we 

maken. Daarbij heeft het CDA een genuanceerd verhaal in het midden van het politieke spectrum. 

Het CDA stelt de samenleving en haar verbanden voorop. We verwachten niet alle oplossingen van 

de overheid. De markt is goed voor economische activiteiten, maar niet voor sociale voorzieningen. 

Voor het CDA telt de samenwerking van de overheid met maatschappelijke organisaties en inwoners: 

de overheid staat midden tussen de mensen. Het CDA-programma gaat over politiek uit het hart. Het 

gaat namelijk over zaken die ieder mens direct raken: onze leefomgeving (straat, buurt en stad), onze 

levensloop (jong, midden en oud) en onze levensdoelen (werk, ontplooiing, vrije tijd en 

vrijwilligerswerk). Het CDA zet zich in voor een uitnodigend, leefbaar, zorgzaam en bedrijvig 

Nieuwegein. 

 

De CDA-visie op mensen 
Het CDA gelooft in de kracht van mensen in hun gemeenschappen. Mensen staan niet alleen en 

kunnen het niet alleen. Zij hebben familie, vrienden, buren, kennissen nodig, meer dan professionals 

en (overheids-)instanties. Zij maken fouten en kennen soms tegenslagen. Maar zij vinden kracht in 

elkaar. Mensen zijn in de visie van het CDA ook geroepen rollen te vervullen in de samenleving 

waarin zij bijdragen aan samen leven. 
 
De CDA-visie op de samenleving 
Een gezonde samenleving is een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken. Dit is de 

samenleving die wij in Nieuwegein willen: wij helpen elkaar. Wij wachten niet tot een ander of de 

gemeente iets doet. Wij mogen wel op de steun van de gemeente vertrouwen. De gemeente moet 

kaders stellen en veiligheid bieden. 

 
De CDA-visie op de gemeente 
Een verantwoordelijke gemeente neemt de zorg op zich voor diegenen die zich niet kunnen redden, 

ook niet met de hulp vanuit de samenleving. Zij is terughoudend in bemoeienis en teveel regelen. Zij 

weet dat te veel bemoeienis tussen maatschappelijke verbanden in gaat staan. Daarom is zij 

bescheiden. Haar taak is overzicht houden en helpen waar nodig. De overheid zet het geld van de 

gemeenschap daar in, waar het echt nodig is. Wij vinden dat je als politieke partij vooral je gezond 

verstand moet gebruiken. Voor ons betekent dat: besturen in plaats van schreeuwen en handelen in 

plaats van beloven. 

 
Vol ambitie! 
Wat het CDA betreft blijft Nieuwegein een bruisende stad met voldoende voorzieningen. Sporten, 

wandelen, fietsen, jaarlijkse evenementen en actieve verenigingen, zodat iedereen mee kan doen in 

de samenleving. Met respect omzien naar elkaar en oog hebben voor jong en oud. De 

inbreidingsmogelijkheden voor levensloopgeschikte woningen maximaal benutten met evenwicht 

tussen groen en steen. Om de jeugd kansen te geven voor hún toekomst, is een stevige 

onderwijsbasis noodzakelijk en moet er ruimte zijn voor ondernemers. 
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1. ZORG EN WELZIJN 
 
Als er iets misgaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een vangnet, op het 

gebied van werkloosheid, ziekte, (lichamelijke) beperkingen en bij schulden. Teveel is de 

nadruk komen te liggen op het geld dat de gemeente in deze regelingen wil steken (heeft 

gestoken). Het CDA wil deze trend keren door ook te kijken naar wat mensen zelf of met 

elkaar kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen. 

Gezond leven, steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het actief 

deelnemen aan de samenleving. Door preventie wordt het beroep op dure voorzieningen 

beperkt. Dat is nodig zodat die kunnen blijven bestaan voor mensen die niet zonder 

kunnen. De gemeente investeert daarom op haar beurt in het vroeg signaleren van 

gezondheidsproblemen en vereenzaming voordat deze aan de orde zijn. 

 
Wat gaat het rijk doen, wat betekent dat voor gemeenten? 

Er gaan de komende jaren grote veranderingen in de zorg optreden. Net als andere gemeenten 

bereidt Nieuwegein zich voor op drie transities in het sociaal domein: invoering Participatiewet, de 

transitie van de Jeugdzorg, en overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar Wmo. 

Vanaf 1 januari 2015 zal de AWBZ alleen de zwaarste, langdurige zorg vergoeden. Lichtere vormen 

van AWBZ-zorg vallen dan onder de gemeente (via de Wmo) of worden dan geregeld via de 

zorgverzekering. Samengevat komt dit neer op meer verantwoordelijkheden en taken voor de 

gemeenten, met minder geld uit Den Haag. Het rijksbeleid is er op gericht dat zoveel mogelijk 

mensen zo lang mogelijk thuis de benodigde zorg krijgen; de eerste lijnszorg (huisarts, 

wijkverpleegkundige, ed.) te versterken en meer een beroep te doen op de eigen 

verantwoordelijkheid van de mens. Meer zorg in de buurt en meer samenwerking tussen aanbieders 

is daarbij uitgangspunt. Punten, die goed aansluiten bij het WMO-instrument dat gemeenten tot hun 

beschikking hebben. Voor de persoonlijke verzorging en verpleging (de zogenaamde lijfgebonden 

zorg) blijft volgens het CDA de professionele zorg noodzakelijk. 

 

Decentralisatie van het rijk naar gemeenten betekent ook meer regels bij gemeenten. Regie is dan 

nodig, juist bij wijzigingen in de zorgsituatie per zorgcliënt, om uit de veelheid en complexiteit van 

regels, een dan passende oplossing te vinden. Om ons voor te bereiden op de veranderingen in de 

zorg zoals ze uit Den Haag op ons afkomen, sluit het CDA aan bij de kracht van mensen, hun 

zelfredzaamheid. Bij zelfredzaamheid hoort ook zorg voor elkaar en verantwoordelijkheid voor 

elkaar. Het doet ook een beroep op de hechtheid en vanzelfsprekende opofferingsgezindheid zoals in 

veel gezins- en familieverbanden bestaat. Dit doet recht aan het verlangen van mensen om ergens bij 

te horen. 

 

Het CDA hecht veel waarde aan maatschappelijk initiatief van kerken, buurten, scholen, 

zorginstellingen e.d., die een unieke bijdrage leveren aan de samenleving. De overheid geeft deze 

instellingen en mensen het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen. Een overheid die de 

betrokkenheid van de mens in de samenleving hanteert, honoreert en waar nodig stimuleert. 

 

In de zorg is voorkomen bij uitstek beter dan genezen. Dat vraagt om een zo gezond mogelijke 

levensstijl; om te investeren in voorzieningen die sport en bewegen stimuleren en goede voorlichting 

om ongezond gedrag tegen te gaan. Het vraagt vroegtijdige signalering als er iets mis dreigt te gaan 

met kinderen. Als het gaat om het voorkomen van ziekte en het behoud van welzijn, stellen we de 

levensloopbenadering centraal. Die benadering gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van 

iedere burger voor de gewenste kwaliteit van het leven, nu en op latere leeftijd.  
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Woonservicezone 
Het CDA is voor goed bereikbare zorg- en welzijnssteunpunten. Daarom vinden we dat het zorg- en 

welzijnsaanbod op wijkniveau moet worden georganiseerd. De gemeente draagt in het kader van de 

WMO, de zorg- en welzijnstaken over aan zorgverbanden in de wijk. In deze verbanden zijn 

mantelzorgers en vrijwilligers aanvullend op professionals actief. Dergelijke verbanden hebben korte 

lijnen, verhogen de betrokkenheid en zijn het beste in staat de zorg op maat aan de cliënt te 

verlenen, zoals gebleken is uit effectmetingen bij de onderzochte woonservicegebieden in 

gemeenten. De gemeente faciliteert de steunpunten waar ouderen en zorgvragenden voor vragen 

over bijvoorbeeld wonen, zorg, vervoer, welzijn, financiën terecht kunnen. Het is een 

multifunctioneel centrum dat functioneert als werkplek voor zorgverbanden en zorgverleners en ook 

te gebruiken is als wijkontmoetingscentrum voor bijvoorbeeld (dag)opvang en ondersteuning van 

mantelzorgers. De gemeente investeert hierin door herverdeling van al toegezegde subsidies onder 

specifieke randvoorwaarden aan kwaliteit, effectiviteit en efficiency. 

 

Het CDA kiest voor: 

 

1.1 Integraal beleid 
De gemeente maakt een samenhangend beleid van wonen, welzijn en zorg voor verschillende 

doelgroepen. Speerpunt is de samenwerking tussen de aanbieders per wijk bij beleid en uitvoering. 

 

1.2 Woonservicezone: delegatie zorgtaken naar kleinschalige zorgverbanden 
De rol van de woonservicezones wordt concreet voor de bewoners. Mensen weten wat een 

woonservicezone inhoudt, wat het hen te bieden heeft en hoe ze er gebruik van kunnen maken. 

 

1.3 Bevordering zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
De gemeente bevordert zelfstandigheid en zelfredzaamheid door gericht te investeren in de fysieke 

en sociale infrastructuur. 

 

1.4 Goede voorzieningen voor mobiliteit 
Voorzieningen en gebouwen moeten goed toegankelijk en bereikbaar zijn. De gemeente zorgt voor 

voldoende parkeerplaatsen in de openbare ruimte, geschikt voor de verschillende vervoermiddelen. 

Openbaar vervoer, BoodschappenPlusBus en regiotaxi blijven nodig. 

 

1.5 Vereenzaming tegengaan  
De gemeente heeft een ondersteunende taak bij het ontstaan van particuliere initiatieven van 

bijvoorbeeld kerken, maatschappelijke organisaties, buurten en straten die leiden tot contacten en 

ontmoetingen met anderen.  

 
1.6 Erkenning en facilitering non-profitorganisaties 
Lokale non-profitorganisaties en hun vrijwilligers zijn hard nodig in de zorgverlening. De gemeente 

erkent hun kennis en ervaring, betrekt hen actief en tijdig en maakt met hen afspraken over hun 

specifieke inzet en inbreng op de terreinen waarop zij werkzaam zijn. 

 

1.7 Zorg en regie op maat 
Iedere zorgbehoevende krijgt de noodzakelijke (aanvullende) hulp om hem thuis zo lang mogelijk, in 

alle stadia van het zorgproces, van de zorg te voorzien die familie en/of mantelzorgers niet 

(voldoende) kunnen bieden. Ook mensen die niet over voldoende financiële middelen of netwerk 

beschikken moeten aan huis met zorg worden geholpen. 
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1.8 Niet regels staan voorop, maar oplossingen 
De gemeente moet als terugtredende overheid de barrières in de regelgeving wegnemen, ook door 

in concrete gevallen meer gebruik te maken van de vrijstellings- of ontheffingsbevoegdheid. Niet de 

regels maar de oplossingen moeten voorop staan! 

 

1.9 Zorg voor ouderen en jongeren 
Ouderen als ook jongeren die langdurige zorg nodig hebben kunnen die ook krijgen. De gemeente 

regelt dat zo efficiënt mogelijk. Daar waar mogelijk wordt de zorg afgebouwd. De gemeente zet in de 

aanloop naar 2015, wanneer ze verantwoordelijk wordt voor meer zorgtaken, zwaar in op 

continuïteit van zorg voor iedereen die op dat moment zorg heeft of op de wachtlijst staat om die te 

krijgen.  

 

1.10 Buurtzorg 
Zorg en welzijn op wijkniveau maakt het mogelijk om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de 

directe omgeving te betrekken. De lokale zorginstellingen denken mee met lokale oplossingen. 

 

1.11 Mantelzorgers ontlasten  
Mantelzorgers worden ondersteund door respijtzorg, en emotionele en praktische hulp. Hierdoor 

worden mantelzorgers (tijdelijk) ontlast. 

 

1.12 Dagbesteding 
Het is belangrijk dat mensen met een beperking blijven meedoen in de lokale maatschappij. 

Daarvoor zijn de dagbestedingsvoorzieningen waar mogelijk lokaal geregeld. Dit voorkomt voorts 

overbodige vervoerkosten en -tijd. 

 

1.13 Slimme zorg 
De gemeente stimuleert innovatieve (bijvoorbeeld technische) oplossingen die zorgbehoevende 

inwoners en hun (mantel)zorgers ondersteunen.  

 

1.14 Jeugdhulp: betrokken en effectief 
Het CDA wil de jeugdhulp eenvoudiger en effectiever maken. Het accent ligt op het vroegtijdig 

signaleren en voorkomen van problemen. Het op peil houden van algemene (jeugd)voorzieningen 

voorkomt dat jongeren gebruik maken van jeugdhulp. Ieder kind dat een beroep doet op jeugdhulp 

wordt binnen twee weken geholpen. Samenhang en samenwerking tussen betrokken organisaties 

wordt verbeterd. Niet de structuur staat voorop, maar het doel. De coördinatie van de zorg of 

ondersteuning per jongere ligt bij één instelling die dat met anderen afstemt. Jeugdhulp stopt niet 

abrupt bij 18 jaar. Indien nodig is er een vervolgprogramma voor jongvolwassenen beschikbaar. 

 

1.15 Gezinnen kennen 
De gemeente investeert in informatie over de gezinnen die al ondersteuning krijgen en weet wie de 

ondersteuning verleent. De gemeente grijpt de kans om het totaal aan instellingen rond jeugdhulp te 

beperken en op elkaar af te stemmen.  

 

1.16 Huiselijk geweld  
Aandacht voor huiselijk geweld is nog altijd noodzakelijk. Het landelijk programma voor de aanpak 

van geweld in afhankelijkheidsrelaties wordt doorgezet. 
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1.17 Ondersteuning voor ouders en jongeren 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) blijft bestaan, maar de gemeente heeft beleidsvrijheid bij het  

bepalen van de nieuwe rol. Het CDA hecht daarbij sterk aan de preventieve spilfunctie van het CJG en 

wil dat ouders en jongeren in onze stad onbelemmerd de weg vinden naar het CJG voor hun opvoed- 

en opgroeivragen.
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2. OUDEREN 
 

Het CDA ziet dat ook in Nieuwegein mensen gemiddeld ouder worden en het aantal 

ouderen toeneemt. Tegelijkertijd blijven ouderen langer gezond en actief en hebben zij 

gemiddeld meer te besteden dan vroeger. Actieve en zelfstandige ouderen zijn van belang 

voor de samenleving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente werkt aan langer 

zelfstandig wonen en zelfredzaamheid door te investeren in een levensloopbestendige 

infrastructuur en passende woningen. Het CDA kiest voor een samenleving waarin ouderen 

worden gezien in hun kracht, kennis en ervaring en daarop worden aangesproken. Door de 

inzet van vele ouderen bestaat er in Nieuwegein een bloeiend vrijwilligersleven. Zij vormen 

vaak de stuwende kracht in het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in wijken en buurten. 

Het CDA wil deze 'Zilveren Kracht' positief benoemen. Daarvan profiteert iedereen in 

Nieuwegein. Juist de solidariteit tussen de generaties is de komende jaren van essentieel 

belang. 
 

Voorkomen moet worden dat ouderenbeleid een geïsoleerde beleidstak wordt 'voor en door 

ouderen'. Daarentegen moet juist gepoogd worden ouderenbeleid actiever te betrekken bij andere 

beleidsterreinen en ook andere (jongere) generaties hierbij betrokken te krijgen. Een “inclusief” en 

integraal beleid dus! De menselijke maat is daarbij bepalend. Niet waar iemand recht op heeft is 

leidend, maar waar iemand mee is geholpen. Met die instelling kunnen kosten worden bespaard, 

zodat het aanbod van zorg en voorzieningen voor iedereen bereikbaar blijft. 

 

Participatie ouderen. 
De huidige generatie ouderen heeft voor een flink deel haar wortels in de ‘roerige jaren zestig’. De 

zeventigjarige van nu was toen minstens vanaf de zijlijn betrokken bij maatschappelijke 

hervormingen op velerlei terrein. Medezeggenschap, persoonlijke vrijheid, opkomen voor jezelf en 

emancipatie zullen dus zeker hun sporen hebben achtergelaten bij deze generatie. Daarnaast blijven 

veel ouderen door hun contact met (klein)kinderen en de (moderne) media op de hoogte van de 

huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Dat de samenleving (nog) mondiger wordt ontgaat ook de 

oudere niet. Hun gedrag verandert (misschien onbewust) mee: ze worden initiatiefrijker, actiever en 

mondiger. Ouderen geven sneller hun mening. Het CDA juicht dan ook participatiemogelijkheden 

voor ouderen van onze Nieuwegeinse samenleving toe.  

Participatie van ouderen wordt bevorderd door ouderenbonden te helpen bij het opzetten van 

sociale netwerken, sport en cursussen. De gemeente kan daarbij helpen door een goede 

informatievoorziening op te zetten. Door periodiek huisbezoek en binnen de woonservicezone een 

(wijkservice)steunpunt voor informatie en vraag om hulp. Met diverse partners kan dit zich 

ontwikkelen tot een consultatiebureau voor ouderen, waar men terecht kan met vragen. Ook kerken 

die via huisbezoek ouderen bereiken worden daarbij betrokken. 

 

Eenzaamheid en sociaal isolement. 
Aan de andere kant is er een groeiend aantal ouderen dat meer geïsoleerd raakt naarmate de jaren 

toenemen, met eenzaamheid tot gevolg. Teruglopend bezoek door het wegvallen van familie en 

vrienden speelt daarbij een belangrijke rol. Het CDA wil graag dat de gemeente een regisserende rol 

oppakt en sociale contacten faciliteert tussen ouderen en andere bewoners van de stad. Het CDA 

waardeert initiatieven op dit gebied en wil graag dat dit door de gemeente en bijvoorbeeld ook de 

Vrijwilligerscentrale bij bredere doelgroepen onder de aandacht wordt gebracht. Een mooi initiatief 

is “Gezinnen die ouderen adopteren”, waarbij een oudere van tijd tot tijd kan participeren in het 

gezinsleven van de het adopterende gezin. Ook de maatschappelijk stage biedt kansen.  
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Het CDA wil er op aandringen om via de WMO een vorm van dagopvang voor ouderen mogelijk te 

blijven maken. Bij voorkeur zou dit wijkgericht georganiseerd moeten worden. Denk hierbij aan de 

inzet van vrijwilligers (naast een coördinerende beroepskracht). Ook ouderen die daartoe in staat zijn 

en dat graag willen, kunnen als vrijwilligers meewerken op verschillende manieren. Daarbij kan o.a. 

gedacht worden aan vrijwillige inzet bij kinderopvang in de eigen buurt, bij zorginstellingen, etc. 

 

Ouderen en veiligheid. 
Gezien hun toenemende kwetsbaarheid voelen veel ouderen zich buitenshuis onveilig. Dit doet zich 

bijvoorbeeld voor bij winkelen en andere dagelijkse behoeften. Het CDA wil dat hier in het 

gemeentelijk beleid wat betreft de openbare ruimte meer rekening mee gehouden wordt. Denk aan 

een betere verlichting in de openbare ruimte (dat komt overigens een ieder ten goede) en minder 

troep, fietsen en andere overlast op stoepen en wandelpaden. Rond verzorgingstehuizen maakt de 

gemeente afspraken met de zorgaanbieders, en met politie en toezichthouders dat scherper 

toegezien wordt op een veilige omgeving (waar bijvoorbeeld niet iedereen zomaar binnen zou 

kunnen lopen, maar waar ook extra gestrooid wordt in de winter). 

Om goed inzicht te krijgen in de problemen die per wijk spelen voor de ouderen, stellen we voor dat 

er gebruik gemaakt gaat worden van de zogenaamde wijkschouw, waarmee in samenwerking met de 

wijkplatforms en de ouderen zelf een indicatie wordt gemaakt van de mogelijke knelpunten voor 

ouderen in de wijk. Daaruit kan een plan worden gemaakt voor de aanpak en het wegnemen van de 

(belangrijkste) knelpunten.  

 

Dagverzorging, welzijn en zorg voor ouderen. 
Een mogelijkheid om de zorg van ouderen te organiseren moet ook gezocht worden in een meer 

doelgerichte vorm van welzijnswerk en/of dagverzorging. Het CDA denkt hierbij aan het werken in 

buurtlocaties waardoor er kortere vervoersafstanden zijn en het werken met meer vrijwilligers.  

Ook moet er gekeken worden naar mogelijkheden om migrantenouderen en roze ouderen onderling 

bij elkaar te brengen (mede gezien hun wens in contact te komen met de eigen groep). De gemeente 

moet samen met organisaties in het veld een groter aanbod van respijtzorg aanbieden, zodat 

daarmee langer verblijf van ouderen in de eigen woning mogelijk wordt. Deze zorg moet 

nadrukkelijker onder de aandacht van mantelzorgers gebracht worden, zodat zij regelmatig ontlast 

kunnen worden. 

Het CDA wil dat de gemeente ervoor zorgt dat de informatievoorziening voor ouderen op orde is, ook 

m.b.t. subsidie- of bijstandsregelingen. Niet in de laatste plaats omdat ouderen vaak moeite hebben 

om de weg te vinden naar regelingen waar ze recht op hebben.  

 

Ouderen, gezondheid en sport. 
Gezondheid is uiteraard een belangrijke kwestie voor ouderen. Naarmate de leeftijd vordert gaat de 

gezondheid vaak achteruit. Op dit gebied is het voor de gemeente wellicht het moeilijkst om 

proactief te zijn en gestuurd beleid te kunnen maken, omdat het zich voor een aanzienlijk deel aan 

haar verantwoordelijkheid onttrekt. Toch is ook hier de informatievoorziening van belang. De 

gemeentelijke sportaccommodaties zorgen voor voldoende aanbod voor diverse soorten van sport 

voor ouderen, en de gemeente zorgt dat ouderen ook een doelgroep in het sportbeleid zijn.  

Om bewegen in de buurt te stimuleren wordt de openbare ruimte uitnodigend ingericht om een 

(korte) wandeling te maken. Dat kan door routes van diverse afstanden voor ouderen zichtbaar aan 

te geven en voldoende bankjes om af en toe even uit te rusten. 

 

Voldoende en betaalbare huisvesting voor ouderen. 
Bij nieuwe (ver)bouwprojecten dient meer aangesloten te worden bij de woonwensen van ouderen. 

Uitgangspunt van beleid is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig (buiten een verzorgingshuis) 

kunnen blijven wonen. De gemeente moet zorgen dat er meer levensloopbestendige woningen 

worden gebouwd, en er op toezien dat afspraken daarover ook daadwerkelijk worden nakomen. Met 
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de woningcorporaties en projectontwikkelaars, huisartsen en zorginstellingen moeten afspraken 

worden gemaakt over aantallen woningen voor ouderen, aantallen en prestaties moeten worden 

opgeschreven zodat je elkaar er na verloop van tijd ook aan kan houden. De gemeente houdt in 

bestemmingsplannen ook rekening met deze levensloopbestendige woningen. 

Qua huisvesting moet er wat het CDA betreft nagedacht worden over verschillende mogelijke 

vormen van gemeenschappelijk wonen/ specifieke wooneenheden, niet in de laatste plaats in relatie 

tot bestaande bouw (opplussen van bestaande woningen). Onderzoek naar de woonbehoefte van 

(alleenstaande) ouderen zou kunnen helpen om daar zicht op te krijgen. Verder moet de gemeente 

de mogelijkheid creëren om ouderen bij elkaar te brengen in daarvoor bestemde wooneenheden, 

waar weliswaar zelfstandig gewoond kan worden maar er bijvoorbeeld middels een 

gemeenschappelijke ruimte ook de mogelijkheid is anderen te ontmoeten. Een ander goed initiatief 

is de bouw van meergeneratiewoningen (ook wel buidelwoningen of kangoeroewoningen genoemd). 

In deze woningen kunnen ouderen gezamenlijk met hun kinderen en eventueel kleinkinderen wonen, 

zonder hun onafhankelijkheid helemaal te verliezen. Tegelijk is zorg echter gewaarborgd, en wordt 

sociaal isolement voorkomen. 

Ook bij de ouderen is er sprake van scheefwonen. Hiervan kan zowel naar boven toe, als naar 

beneden toe sprake zijn. Door gebrek aan passende alternatieven wonen ook veel ouderen in een te 

dure woning. Het gemeentebestuur moet stimulansen gaan ontwikkelen om beweging op gang te 

brengen op de woningmarkt, zodat ook meer geschikte woningen voor ouderen ontstaan. Ouderen 

zouden best hun eigen woning willen verlaten en een kleinere woning of appartement binnen hun 

eigen buurt daarvoor terug willen. Dit zou de doorstroming op de woningmarkt bevorderen, en 

maakt ruimte voor anderen. Het CDA wil dat ouderen specifiek benoemd worden in het nieuwe 

woningtoewijzingsbeleid en dat deze groep meer prioriteit krijgt op de wachtlijst wanneer er 

eengezinswoningen achter gelaten worden. De verhuisbereidheid van ouderen moet worden 

verhoogd door ze voorrang te geven bij woningtoewijzing in hun eigen buurt of naar een buurt in de 

regio waar ze willen wonen in de nabijheid van familie in verband met zorg. Corporaties denken met 

elkaar en de gemeente na over hoe ze verhuismogelijkheden voor senioren aantrekkelijker kunnen 

maken. Het CDA denkt daarbij aan samenwerking tussen woningcorporaties wat betreft 

huurafspraken, om te voorkomen dat de nieuwe kleinere woning duurder is dan de achtergelaten 

eengezinswoning. Corporaties maken verhuizen ook makkelijker met kleine ondersteuningen als hulp 

bij verhuizen en soepel beleid over het in oude staat terug brengen van de woning.  

 

Mobiliteit 
Ouderen zijn minder mobiel dan andere bevolkingsgroepen. Zelfstandig reizen of bewegen wordt 

moeilijker. Wat het CDA betreft moet er onderzocht worden op welke wijze het gebruik van het 

Openbaar Vervoer voor ouderen kan worden veraangenaamd. De kosten blijken doorgaans niet eens 

het doorslaggevende probleem. Vooral het ongemak en de mogelijke onveiligheid (of 

onveiligheidsgevoel) dat bij het reizen ondervonden wordt is het probleem. Voor ouderen die geen 

gebruik kunnen maken van het Openbaar Vervoer is er de Regiotaxi. Vooral voor ouderen waar de 

zogenaamde mobiliteitsbeperking is vastgesteld zou actiever gezocht moeten worden naar middelen 

om hun tegemoet te komen. De BoodschappenPlusBus (Gein Express) is hier een mooi voorbeeld 

van. Bezoekerskaarten zijn tevens een effectief middel om bezoek, familie en vrienden tegen een 

aantrekkelijk tarief te laten parkeren bij ouderen.  

 

Het CDA kiest voor: 

 
2.1 Vereenzaming tegengaan 
We zetten in op het betrekken van ouderen bij allerlei maatschappelijke activiteiten om 

vereenzaming te voorkomen. De ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een 

grote rol. De gemeente steunt vanuit haar actieve en regisserende rol initiatieven die contacten met 

ouderen tot stand brengen, zoals huisbezoek aan 75-plussers. Bij nieuwe locaties voor kinderopvang 
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wijst de gemeente op de mogelijkheden voor het organiseren van ontmoetingen tussen kleine 

kinderen en ouderen. 

 

2.2 Voorzieningen voor ouderen 
De gemeente faciliteert inspraak van ouderen als het gaat om relevante voorzieningen voor ouderen. 

Dagopvang voor ouderen via de WMO blijft mogelijk. Participatie van ouderen op verschillende 

manieren in de Nieuwegeinse samenleving wordt gestimuleerd. 

 

2.3 Armoede en ouderen 
De gemeente biedt financiële ondersteuning in het kader van bijzondere bijstand en bevordert 

optimaal gebruik daarvan. Ze houdt daarbij rekening met stapeling van kosten voor ouderen en heeft 

oog voor kwetsbare groepen ouderen, zoals ouderen met een zware zorgbehoefte en oudere 

migranten. 

 

2.4 Veilige woonomgeving voor ouderen 
De gemeente investeert in een veilige omgeving van verzorgingstehuizen. Onveilige situaties en 

andere problemen voor ouderen in een wijk worden meegenomen in de wijkschouw. 

 

2.5 Gedeelde verantwoordelijkheid van zorg en welzijn 
We zetten in op gedeelde verantwoordelijkheid van zorg en welzijn. De gemeente stimuleert 

samenhang tussen de diverse zorg- en welzijnsvoorzieningen. Beleid en plannen geven vorm aan 

gedeelde verantwoordelijkheid van inwoners en gemeente voor zorg en welzijn. De gemeente 

garandeert zorg en ondersteuning waar oplossingen van inwoners tekort schieten. 
 

2.6 Roze ouderen 
De gemeente zet zich er actief voor in dat zorginstellingen een expliciet roze-vriendelijk beleid 

voeren en bevordert het keurmerk roze loper bij (thuiszorg)instellingen. 

 
2.7 Preventief bewegen 
De gemeente zet samen met de GGD in op preventieve programma’s voor ouderen. De wensen van 

ouderen worden betrokken bij het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving.  
 

2.8 Woningbouw voor ouderen 
De gemeente stimuleert dat er meer levensloopbestendige woningen worden gebouwd en maakt 

daarover afspraken met ontwikkelaars. Het bouwen van meer-generatiewoningen wordt onderzocht. 

Ouderen worden specifiek benoemd in het nieuwe woningtoewijzingsbeleid, en krijgen prioriteit 

wanneer er eengezinswoningen worden achtergelaten. Dit verhoogt de verhuisbereidheid. Er wordt 

een verhuisfonds ingesteld voor ouderen die een huur-/eengezinswoning achterlaten. Per 

verhuisgeval kan hieruit een bijdrage worden aangevraagd. 

 
2.9 Ouderen en mobiliteit 
De gemeente zorgt voor veilig vervoer en mobiliteitsvoorzieningen dichtbij. We zijn voorstander van 

de bezoekerspas voor mantelzorgers, die parkeren voor bezoek bij ouderen tegen een aantrekkelijk 

tarief mogelijk maakt. 
 
2.10 Adequate zorg behouden 
Het CDA streeft ernaar dat voor een deel van de mensen met een zorgzwaartepakket, niveau 3 en 

een hogere indicatie, adequate zorg beschikbaar blijft. 
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3. JONGEREN  
 

Goed begin is het halve werk. Dat geldt zeker voor de opvoeding van kinderen waar de 

ouders primair verantwoordelijk voor zijn. Jongeren zijn per definitie de maatschappij van 

morgen en de opvoeders van overmorgen. Investeren in jeugd is dan ook geen vrijblijvende 

optie, maar een primaire noodzaak om ontwikkelingen in de samenleving proactief en 

adequaat aan te pakken. Onze jongeren leven in een veranderlijke en complexe 

maatschappij die hoge eisen aan hen stelt. 

Jongeren in Nieuwegein geven vaak aan dat er weinig te beleven is in Nieuwegein. Voor 

uitgaan zijn ze vooral aangewezen op omliggende gemeenten. Het CDA neemt dat signaal 

serieus. Ook voor jongeren moet Nieuwegein aantrekkelijk blijven. 

 

Het CDA ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel sociale problemen in 

de toekomst. Een goed begin in het leven is het halve werk. Een goed begin voor de nieuwe 

jeugdhulptaak van de gemeenten is dat ook. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de 

onderwijsinstellingen in de gemeente. Vroeg ingrijpen in problematische gezinssituaties past bij de 

keuze voor voorzorg boven nazorg. 
Ook onze Nieuwegeinse jeugd heeft de toekomst. De jeugd verdient goede opleidingskansen, 

sportvoorzieningen, uitgaansmogelijkheden en woonvoorzieningen. Door dit te behouden, dan wel 

te realiseren, behouden we onze jeugd ook voor de toekomst voor een goede demografische 

opbouw.  

 

Het netwerk rond het gezin speelt een belangrijke rol: de zorg voor de jeugd moet door vele partners 

worden opgepakt. ‘It takes a village to raise a child’. Maar kinderen groeien nu op in een tijd waarin 

allerlei sociale verbanden zijn vervaagd. Daarvoor in de plaats zijn formele instituties gekomen als 

kinderopvang, onderwijs, sport en spelvoorzieningen. Die vervullen soms nog weinig de rol van 

‘medeopvoeder’. 

 

Het CDA hecht grote waarde aan de opvoedkundige kwaliteit van de leefomgeving, die van belang is 

voor burgerschapsvorming en kan bijdragen aan preventie van problemen als kindermishandeling, 

jeugdcriminaliteit, jongerenoverlast etc. De context van de leefomgeving (de straat, de buurt, sociale 

netwerken) speelt bovendien een belangrijke rol bij het ontstaan en voortduren van pedagogische 

problemen. Het CDA wil werken aan mogelijkheden om de opvoedkundige kwaliteit van de 

Nieuwegeins samenleving te versterken en te zoeken naar mogelijkheden om de onderlinge sociale 

steun voor gezinnen te vergroten. Het is van belang met name volwassenen (leerkrachten, 

professionals in welzijn, kinderopvang, maar ook ouders, vrijwilligers, winkeliers, in het algemeen 

burgers) toe te rusten om hun opvoedingsverantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren op 

zich te nemen. Hiermee wordt niet alleen de balans tussen steun en toezicht weer hersteld, die zo 

belangrijk is voor een goede opvoeding van onze jeugd, maar wordt ook gewerkt aan het bevorderen 

van sociale cohesie. 

 

Jongeren leren ook in hun vrije tijd vaardigheden, zoals zelfvertrouwen opbouwen, samenwerken, 

een sociaal netwerk opbouwen en onderhouden, keuzes maken en dergelijke. Daarmee neemt de 

zorg en aandacht voor de vrijetijdsbesteding van de jeugd opnieuw toe. Het CDA wil daarom dat de 

gemeente een actieve maatschappelijke jeugdparticipatie in de directe leefomgeving stimuleert die 

vooral gericht is op het betrekken van jongeren bij vrijetijdsvoorzieningen in haar directe 

leefomgeving. 

 

Het jongerenwerk levert een belangrijke bijdrage aan enerzijds de integrale aanpak van overlast en 

anderzijds talentontwikkeling. Het jongerenwerk werkt vanuit een positieve insteek en is gericht op 
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het benutten en vergroten van de talenten en kansen van jongeren. Specifieke aandacht hierin voor 

tegengaan van discriminatie en acceptatie van seksuele diversiteit. Jongeren worden binnen het 

jongerenwerk aangesproken op het leveren van een actieve bijdrage aan hun eigen 

vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling. Dit stimuleren van maatschappelijke participatie heeft een 

sterke preventie waarde, zoals het voorkomen van overlast door hangjongeren. 

 

Lastenverlichting voor (een ouder)gezinnen, met name daar waar jonge kinderen opgroeien, verdient 

hoge prioriteit. Het CDA vindt dat binnen de schuldhulpverlening en zorgverlening gezinnen met 

kinderen voorrang moeten krijgen. 

 

Het CDA kiest voor: 

 

3.1 Nieuwegein aantrekkelijk voor jongeren 
Nieuwegein is aantrekkelijk voor jongeren om te wonen, te werken en te ontspannen. Concrete 

voorstellen daarvoor staan in diverse hoofdstukken in dit verkiezingsprogramma. 

 

3.2 Jeugdvoorzieningen handhaven 
De voorzieningen op het terrein van jeugdbeleid, zoals speel- en sportvoorzieningen en 

jongerenwerk worden zoveel mogelijk gehandhaafd. 

 

3.3 CJG voor opgroeivragen 
We willen de rol van het CJG als vraagbaak voor jongeren rond opgroeien handhaven (zie ook punt 

1.17 in hoofdstuk 1). 

 

3.4 Jongerenparticipatie 
De gemeente betrekt jongeren blijvend actief bij de ontwikkelingen in de gemeente (zie ook punt 6.3 

in hoofdstuk 6). 

 
3.5 Huisvesting voor jongeren 
Om voor een goed woningaanbod voor de doelgroep jongeren/starters te zorgen worden goede 

afspraken met de woningbouwcorporaties gemaakt (zie ook punten 11.3 en 11.6 in hoofdstuk 11). 

 

3.6 Sociale veiligheid voor alle jongeren 
De gemeente zet zich in voor een omgeving (scholen, sportverenigingen, etc.) waarin alle jongeren 

zich veilig en prettig voelen. Daarvoor zorgt de gemeente dat jongerenwerkers getraind worden om 

LHBT
1
-onvriendelijk gedrag en andere vormen van sociale uitsluiting tegen te gaan. 

                                                           
1
 Lesbisch,  

Homo-, Bi-, en Transseksueel 
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4. ONDERWIJS  
 

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs 

vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. Maar onderwijs is meer dan het 

voorbereiden van jongeren op de arbeidsmarkt. Goed onderwijs draagt als 

leergemeenschap ook bij aan de brede vorming van jongeren tot betrokken inwoners. En 

goed onderwijs zoekt actief de samenwerking met de ouders van de leerlingen. Ondanks 

dat onderwijsbeleid vooral een zaak is van de landelijke overheid, vindt het CDA toch een 

paar punten in het lokale onderwijsbeleid van belang. Het CDA vindt het belangrijk dat 

scholen de positieve vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe goed onderwijs eruitziet. Wel 

zijn scholen partners bij het signaleren en oplossen van problemen. Er is extra aandacht 

nodig voor sociale uitsluiting van leerlingen en het verbeteren van leerprestaties. 

De komende jaren zal ook in Nieuwegein het aantal leerlingen afnemen. Dit begint in de 

basisschoolleeftijd. De uitdaging is dan ook om een goed en divers onderwijsaanbod te 

behouden met een krimpend leerlingenaantal.  
 

De primaire verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de schoolbesturen. Het zou goed zijn als zij 

daarvoor in gezamenlijkheid tot een masterplan basisonderwijs komen. Wat het CDA betreft staan 

daarbij het behoud van een diversiteit in aanbod, thuisnabij en de kwaliteit van het onderwijs 

voorop. Ook het voortgezet onderwijs in Nieuwegein zal voor de toekomst rekening moeten houden 

met lagere leerlingaantallen. Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen 

gaat. De vrijheid om te kunnen kiezen tussen bijzondere of openbare scholen moet blijven bestaan. 

Het CDA staat voor om een regionale visie te ontwikkelen over de gevolgen van de leerling-krimp in 

het primair en voortgezet onderwijs. 

 

Ruim 10 procent van de leerlingen op de basisschool en ongeveer 6 procent van de scholieren in het 

voortgezet onderwijs worden gepest. Het afwijken van de groepsnorm, bijvoorbeeld door een 

andere seksuele geaardheid, is vaak de oorzaak. Dit is onacceptabel.  

 

Het CDA kiest voor: 

 

4.1 Aanpak leegstand schoolgebouwen 
De schoolbesturen worden aangemoedigd om tot een masterplan basisonderwijs te komen. Daarbij 

let het CDA scherp op de positie van het bijzonder onderwijs. De gemeente moet kritisch zijn op de 

financiële gevolgen van de leegstand van schoolgebouwen. In het overleg met schoolbesturen wordt 

maximale benutting van de bestaande schoolgebouwen nagestreefd. 

 
4.2 Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen 
Ook op het gebied van (nieuw)bouw van scholen werkt de gemeente meer op basis van vertrouwen 

door de scholen een huisvestingsplan te laten maken. Het multifunctioneel gebruik van 

schoolgebouwen wordt daarbij bevorderd. We streven naar een brede buurtschool als spil in de wijk 

en als een ontmoetingsplek die ook ’s avonds en in het weekend optimaal wordt benut.  
 
4.3 Veilig leerlingenvervoer 
De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid om veiligheidseisen te stellen aan aanbieders van 

leerlingenvervoer, zoals winterbanden. Waar mogelijk wordt er samengewerkt met het regulier 

openbaar vervoer. 
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4.4 Groep-0 en bestrijding van taalachterstand 
De gemeente faciliteert de oprichting van groep-0 om kinderen met een achtstand in hun 

taalontwikkeling een goede start in het onderwijs te geven. De gemeente stimuleert de scholen om 

het accent te leggen op meer effectieve onderwijstijd voor jonge leerlingen met een taalachterstand. 

Door de toepassing van nieuwe schooltijden ontstaan dagprogramma’s voor deze kinderen. De 

scholen spannen zich samen met de gemeente in om de betrokkenheid van ouders te vergroten. 

Samen met de bibliotheek, de kinderopvang en de peuterspeelzalen wordt het (voor)lezen 

bevorderd. De gemeente streeft naar 100% deelname van kinderen uit een taalarme omgeving aan 

de voorschoolse educatie. 

 

4.5 Veilige scholen voor alle leerlingen 
De gemeente spreekt scholen, met name in het voortgezet onderwijs, aan op het creëren van een 

(sociaal) veilige schoolomgeving voor alle leerlingen en bevordert het plaatsvinden van voorlichting 

over internetpesten, loverboys, drugs- en alcoholgebruik en seksuele diversiteit in het onderwijs. 

 

4.6 Passend onderwijs 
De gemeente Nieuwegein zet tijdens het overleg met de samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs actief in op een goede afstemming tussen de ondersteuning in de scholen en de jeugdhulp. 

In overleg met het samenwerkingsverband passend onderwijs in het voortgezet onderwijs wordt 

voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het voortgezet speciaal onderwijs die op 

HAVO/VWO-niveau functioneren een doeltreffende oplossing gevonden, liefst op korte termijn. 

 

4.7 Schooluitval bestrijden 
Om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs voor kwetsbare scholieren te 

ondersteunen en schooluitval op jonge leeftijd te bestrijden worden mentorprogramma’s zoals 

School’s Cool door de gemeente ondersteund. De maatschappelijke kosten van schooluitval wegen 

niet op tegen de investeringen in deze programma’s. De blijft fors inzetten op handhaving leerplicht. 

 

4.8 HBO-opleiding 
In aansluiting op het huidige opleidingsaanbod blijven we streven naar een HBO-opleiding in de zorg 

binnen Nieuwegein in samenwerking met het Antonius Ziekenhuis en/of andere zorgverleners. Ook 

andere HBO-opleidingen zijn welkom. 

 

4.9 Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt en voldoende stageplaatsen 
De gemeente stimuleert dat lokale en regionale werkgevers en het beroepsonderwijs afspraken 

maken over een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en individuele leer-werktrajecten. 

Dit laatste draagt bij aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Ook voor andere studenten 

in het beroepsonderwijs wordt het werven van stageplaatsen bij de lokale bedrijven en organisaties 

gestimuleerd. 
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5. INTEGRATIE  
 

Integratie en participatie van bevolkingsgroepen blijft in de komende tijd in Nieuwegein de 

aandacht vragen. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak. In het Nieuwegein dat 

het CDA voor ogen staat zijn migranten goed geïntegreerd. Integratie is echter geen 

assimilatie: mensen hebben recht op hun eigen (gezins)leven, godsdienst, cultuur en 

opvattingen. Niet alleen achter de voordeur, ook in de publieke ruimte mag dat tot 

uitdrukking komen in eigen instellingen en verbanden. Dat neemt niet weg dat de vrijheid 

van godsdienst, meningsuiting, onderwijs en persoonlijke levenssfeer binnen de 

bandbreedte van de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en solidariteit van de 

Nederlandse rechtsstaat horen te worden beleefd en positief gericht dienen te zijn op de 

samenleving. Er is een balans tussen rechten en plichten, tussen vrijheid en 

verantwoordelijkheid. Het gevoerde beleid in het kader van het project Wisselgeld is daar 

een goed voorbeeld van. 

 
Integratieproces is óók wederkerig 

Het proces van integratie is eveneens wederkerig; het vraagt van iedereen, ongeacht afkomst, zich 

open te stellen voor de ander. Samenleven betekent in de visie van het CDA dat we elkaar waar 

nodig zowel de ruimte geven als elkaar opzoeken. Het parool is meedoen. Dat vraagt om een open 

houding tussen bevolkingsgroepen en wederzijdse interesse in wat elkaar bezighoudt en bindt. In de 

lokale gemeenschap schuilt kracht en creativiteit. De meest uiteenlopende initiatieven, zoals het 

Maatjesproject, laten zien dat mensen zich op allerlei manieren met elkaar verbinden en er naar 

zoeken om bruggen te bouwen. Het CDA wil dat die eigen kracht en het oplossend vermogen van de 

lokale samenleving worden ingezet en waar nodig versterkt. 

 

Maatschappelijk debat: waardig en respectvol 
Het recht op de vrijheid van meningsuiting biedt veel ruimte zaken kritisch aan de orde te stellen. Het 

staat mensen vrij daarbij misstanden of gebruiken die in onze maatschappij breed worden afgewezen 

aan de kaak te stellen. Vrijheid schept echter óók de verplichting van eigen verantwoordelijkheid 

voor iedereen om waardig en respectvol met elkaar om te gaan. Een ieder blijft daarbij altijd 

verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Waardigheid en respect hebben ook een belangrijke 

maatschappelijke functie. Een beroep op waardigheid en respect mag de grondrechten niet in gevaar 

brengen. Goed nieuws mag niet worden verzwegen. Dat geldt zeker voor de positieve kanten van 

integratie, voor voorbeelden die anderen inspireren, zoals succesvolle migranten die een eigen zaak 

of bedrijf hebben opgezet, veel meisjes en jonge vrouwen van allochtone afkomst die 

bovengemiddelde resultaten halen in het onderwijs, en het groeiende aantal migranten dat 

maatschappelijk actief is. Veel migranten vinden vanzelf hun weg; voor anderen is het lastiger en ligt 

sociaal en maatschappelijk isolement op de loer. Dat laatste kan leiden tot allerlei versterkende 

problemen zoals (ernstige) problemen in het gezin, vroegtijdig schoolverlaten zonder diploma, 

werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid, (jeugd)criminaliteit. Het voorkomen van deze problemen 

is belangrijk. Enerzijds door de eigen kracht van mensen te ondersteunen, anderzijds door grenzen te 

stellen waar dat geboden is. 

 

Integratie en inburgering zijn geen algemeen toepasbare processen waarvan de looptijd exact is aan 

te geven. Migranten kunnen al decennia of pas kort in ons land leven, sommigen spreken vloeiend 

Nederlands, anderen gebrekkig of niet. Iedereen is wel of helemaal niet maatschappelijk actief. 

Kortom, bij integratie en inburgering moet voldoende rekening worden gehouden – binnen zekere 

grenzen – met de individuele achtergrond, vaardigheden en competenties van migranten. 
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Rol van de gemeente 
Het CDA vindt dat de gemeente ten aanzien van integratie en inburgering van migranten de volgende 

taken heeft: 

 

• Stimuleren van binding en ontmoeting 
De gemeente stimuleert en ondersteunt activiteiten uit de samenleving die zijn gericht op binding en 

ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen (interculturele activiteiten). Ook 

migranten(zelf)organisaties hebben hierin een belangrijke rol. 

• Opvoeding en onderwijs 
Het CDA vindt dat de gemeente waar nodig ondersteuning in de opvoeding moet bieden aan zowel 

ouders als kinderen, ongeacht afkomst en etnische achtergrond.  

• Nederlandse taal en inburgering 
Beheersing van de Nederlandse taal is onmisbaar om te kunnen communiceren en functioneren in 

onze samenleving. Het CDA vindt dit belangrijk omdat dat migranten helpt hun weg te vinden in de 

maatschappij. 

• Inkomen door arbeid 
Je bent aan het werk, of je levert een bijdrage door vrijwilligerswerk of andere nuttige dagbesteding. 

Gelet op het hoge percentage voortijdige schoolverlaters onder bepaalde migrantengroepen vindt 

het CDA dat de gemeente het initiatief moet nemen tot projecten waarin onder andere UWV, 

bedrijfsleven en scholen samenwerken om langdurige werkloosheid te voorkomen. 

• Bestrijden van discriminatie 
Integratie en inburgering kunnen slechts succesvol zijn als migranten met respect voor hun cultuur, 

religie en traditie worden bejegend. Omgekeerd mag van migranten respect voor de waarden en 

normen in onze samenleving worden gevraagd. Bevordering van de maatschappelijke participatie 

van migranten vraagt tevens om gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Discriminatie moet daarom 

actief worden bestreden. 

 

Roma-gemeenschap in Nieuwegein 
Het CDA vindt nog altijd dat voor de Roma-gemeenschap in Nieuwegein dezelfde kansen en plichten 

gelden als voor alle andere Nieuwegeiners. Heel wat jaren is er tijd, energie en geld geïnvesteerd in 

projecten met betrekking tot het volgen van onderwijs, kinderopvang en werkgelegenheid. De 

doelstellingen van het uitgevoerde project Wisselgeld worden in het bestaande gemeentelijk beleid 

geïntegreerd. Daarbij worden geen extra eigen middelen door de gemeente voor Roma-beleid 

ingezet. Wel zal de gemeente actief extra middelen verwerven vanuit het Rijk en de Europese Unie 

voor de integratie van Roma in de Nieuwegeinse samenleving. 

 

Het CDA kiest voor: 

 

5.1 IJkpunten 
De ijkpunten vrijheid, solidariteit en eigen verantwoordelijkheid zijn bepalend voor een gericht, 

christendemocratisch geïnspireerd integratiebeleid dat mensen stimuleert om op alle mogelijke 

manieren mee te doen in de Nieuwegeinse samenleving. 

 
5.2 Nederlands is de voertaal 
Het leren van de Nederlandse taal is een echte voorwaarde voor succesvol inburgeren. 
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6. MAATSCHAPPELIJK PARTICIPATIE, WIJKPLATFORMS EN VRIJWILLIGERS 
 

Het CDA is de partij van de verantwoordelijke samenleving. Mensen die zich voor die 

samenleving inspannen zoals vrijwilligers verdienen onze waardering. We juichen het toe 

dat inwoners van Nieuwegein zelf verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de 

samenleving. Daarom geven we ruim baan aan bestaande en nieuwe burgerinitiatieven, 

vrijwilligerswerk en maatschappelijke organisaties. 
 

Maatschappelijke participatie 
Het CDA vindt het belangrijk dat de inwoners van Nieuwegein betrokken zijn bij hun woonomgeving. 

Daarom hechten we veel waarde aan het ruimte geven aan maatschappelijke participatie. Inwoners 

die voor elkaar activiteiten ondernemen in hun eigen woonomgeving zonder een beroep te doen op 

de overheid. Nieuwegein kent gelukkig al veel bewonersinitiatieven. Deze initiatieven zijn van groot 

belang voor een goed functionerende samenleving. Zo wordt tijd geïnvesteerd in het 

verenigingsleven, mantelzorg en allerlei vormen van maatschappelijk ondernemen. Al deze 

activiteiten vormen het cement van de Nieuwegeinse samenleving. Inwoners raken daardoor meer 

betrokken bij elkaar en bij de stad Nieuwegein. 

Het CDA hecht grote waarde aan jongerenparticipatie. We vinden het belangrijk dat jongeren 

betrokken worden bij maatschappelijke vraagstukken en de politiek, waardoor zij zich mede 

verantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving en hun stem kunnen laten horen om mede kleur te 

geven aan de stad. We zien het inspelen op de diversiteit en leeftijd, het aansluiten op de 

belevingswereld en het serieus nemen van de inbreng van jongeren, als voorwaarden voor 

jongerenparticipatie. Een snel en beeldend aanbod kan de aandacht van jongeren beter vangen. 

Daarnaast is het van belang dat er voldoende éénmalige activiteiten zijn, naast structurele 

participatie. Het CDA ziet het Jongeren Adoptie Plan (JAP) als een goede vorm hiervan en wil hiermee 

doorgaan. 

 

Wijkplatforms 
De leefbaarheid in buurten en wijken wordt grotendeels bepaald door het gevoel van veiligheid, 

gevarieerde woningbouw, een goed voorzieningenniveau, een schone, groene buitenruimte en 

sociale contacten tussen mensen onderling. Het CDA legt daarin een grote verantwoordelijkheid bij 

de samenleving. Het CDA vindt het daarom van groot belang dat gemeenten er alles aan doen om 

inwoners in buurten en wijken te betrekken bij besluiten over de leefbaarheid en de inrichting van 

hun directe omgeving. Bestuurders en ambtenaren moeten de inwoners van Nieuwegein actief 

opzoeken, hen betrekken en positief staan tegenover initiatieven ‘van onderop’. Dat is écht 

wijkgericht werken.  

Wat betreft de wijkplatforms speelt een uitdaging om zo goed mogelijk hun inwoners te bereiken en 

te vertegenwoordigen en een zo goed mogelijke afspiegeling te vormen van hun wijk. Belangrijk is 

dat zij het vermogen hebben om te vertolken wat er aan meningen, wensen en verlangens in de wijk 

leeft. Het CDA is voor een financieel effectieve inrichting van de inzet van het ambtelijk apparaat aan 

de wijkplatforms. 

 

Vrijwilligers 
Het CDA gelooft in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en verantwoordelijkheid 

voor elkaar nemen. Veel maatschappelijk nuttige taken zouden blijven liggen als er geen mensen 

zouden zijn die zich onbezoldigd willen inzetten voor de medemens. Heel praktisch is dit terug te zien 

daar waar mensen participeren in verenigingen. Het gemeentelijke beleid moet gericht zijn op het 

faciliteren van verenigingen voor zover zij een maatschappelijk doel nastreven.  

Wij realiseren ons dat de positie en het belang van vrijwilligers, ten gevolge van de veranderingen in 

het sociale domein, ook veranderen. Daarom hechten wij eraan de vrijwilligers zo goed mogelijk te 
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ondersteunen in georganiseerd verband. Vrijwilligers kunnen ondersteund worden via Het Netwerk 

Vrijwilligers in de Zorg (NVZ) en MOvactor door voorzieningen te bieden voor 

deskundigheidsbevordering en door praktische ondersteuning , maar ook door het afsluiten en 

financieren van een ongevallen- en WA-verzekering door de gemeente. 

Het CDA ziet graag dat jongeren meer actief bij het vrijwilligerswerk betrokken worden. Daarom 

willen wij dat de maatschappelijke stage op het voortgezet onderwijs gehandhaafd blijft, om zo 

jongeren te stimuleren in de toekomst een rol te vervullen binnen het vrijwilligerswerk. Jongeren 

zouden in het kader van hun maatschappelijke stage mee kunnen helpen de vrijwilligersmarkt vorm 

te geven of mee kunnen helpen bij de organisatie van de wielerronde, zwemvierdaagse, 

avondvierdaagse. Het CDA vindt dat dit bij het Rijnhuizenconcert al mooi is vormgegeven. 

 

Mantelzorgers 
Het CDA realiseert zich dat er van mantelzorgers erg veel gevraagd wordt. Wij willen daarom zorgen 

voor een stuk verlichting voor deze vaak zwaarbelaste mensen door ze van professionele 

ondersteuning en informatie te voorzien. Daarom vinden we dat het lokale Steunpunt Mantelzorg 

versterkt moet worden en via een intensieve samenwerking met het SVN tot een professionele 

organisatie voor vrijwilligers en mantelzorgers in Nieuwegein moet komen.  
Het CDA vindt dat de gemeente de waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers tot uitdrukking 

moet laten komen door hen te ondersteunen bij hun waardevolle taak. Dit kan onder andere door 

gemeentelijke subsidies beschikbaar te houden voor organisaties die vrijwilligers en mantelzorgers 

ondersteunen. Een andere wens van het CDA is dat de vrijwilligers en mantelzorgers in het zonnetje 

gezet worden door een speciaal ‘Feest voor de vrijwilliger en mantelzorger’. 

 

Het CDA kiest voor: 

 

6.1 Vrijwilligers en mantelzorgers 
Vrijwilligers en mantelzorgers moeten een belangrijke plek hebben op de sociale agenda van de 

gemeente. 

 

6.2 Inspraak en participatie stimuleren 
De afspraken tussen partijen en de gemeente(-politiek) over de mogelijkheid tot inspraak en 

samenspraak worden duidelijk gemaakt. De gemeente stimuleert participatie in de wijk op het 

gebied van leefbaarheid en sociale samenhang. 

 

6.3 Jongeren en participatie 
Jongeren worden betrokken bij participatie door het JAP en de maatschappelijke stage voort te 

zetten en in te zetten op andere mogelijkheden voor jongerenparticipatie. 

 

6.4 Wijknetwerken en -platforms 
De gemeente staat open voor ideeën, opvattingen en wensen vanuit wijknetwerken/-platforms, die 

uitgedaagd worden om zo goed mogelijk hun inwoners te bereiken en te vertegenwoordigen. We zijn 

voor effectieve en kostenefficiënte professionele en financiële ondersteuning van de wijkplatforms. 

 
6.5 Naar één organisatie voor vrijwiligerwerk en mantelzorg 
De gemeente zorgt dat het Netwerk Vrijwilligers in de Zorg, het Steunpunt Vrijwilligers en het lokale 

Steunpunt Mantelzorg zich kunnen versterken. We denken daarbij aan het vormen van één 

organisatie om optimaal te functioneren.  

 

6.6 Vrijwilligers en mantelzorgers waarderen 
‘Het feest voor de vrijwilliger’, bedoeld voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in Nieuwegein, wordt 

eenmaal in de vier jaar een terugkerend en denderend evenement. 
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6.7 Mantelzorgcompliment 
De gemeente zorgt ervoor dat ook na 2014 de mantelzorgers als blijk van waardering het 

zogenaamde ‘mantelzorgcompliment’ (200 euro) blijven ontvangen. 
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7. SPORT EN BEWEGEN  
 

Het CDA wil dat de inwoners van Nieuwegein zich inspannen en ontspannen, voldoende 

bewegen, tijd hebben voor elkaar, zich in hun wijken en straten thuis voelen en tot rust 

komen. Daarvoor zijn goede en toegankelijke sportvoorzieningen en -verenigingen 

stimulerend.  
 

Sporten is goed voor mensen, zowel voor lichaam als geest. Het is gezond voor jong en oud, en het 

bevordert samenwerking en doorzettingsvermogen. Veel mensen doen al aan sport. Dit zou niet 

mogelijk zijn zonder de inzet van heel veel vrijwilligers. Het vinden van voldoende vrijwilligers is een 

grote opgave voor sportverenigingen. We moeten de inzet hiervoor blijven stimuleren. 

 

Wij willen bewegingsmogelijkheden in woonwijken. Het is belangrijk dat kinderen uit alle 

bevolkingsgroepen met beweging bezig zijn en kunnen sporten. Niet alleen in de buurt, maar ook op 

school moet er meer aandacht komen voor sport en bewegen.  

 

Het gemeentelijke sportbeleid moet gericht zijn op mensen van alle leeftijden. Sport is zeker voor 

kinderen en jongeren van belang omdat het helpt eigenwaarde op te bouwen. Daarnaast leren 

kinderen en jongeren bij sporten in teamverband regels in acht te nemen, te delen in sportiviteit en 

het belang van respect te hebben voor elkaar en de tegenstander. Wij hechten er daarom aan samen 

met het onderwijs de jaarlijkse sportdagen te ondersteunen voor zowel basis- als voortgezet 

onderwijs. 

 

In de amateursport wordt de basis gelegd voor de topsport. Hoe meer mensen op jonge leeftijd aan 

amateursport doen, hoe groter de kans dat er een nieuw talent ontdekt wordt.  

 

Sportverenigingen krijgen naast hun primaire functie in toenemende mate een maatschappelijke rol 

bij de aanpak van sociale problemen en het bevorderen van gezondheidsbewustzijn. Van 

verenigingen mag worden gevraagd zich in te spannen om bepaalde doelgroepen te bereiken, zoals 

jongeren, migranten, mensen met een laag inkomen en gehandicapten en mensen met afstand tot 

de arbeidsmarkt. Voor mensen met een minimuminkomen blijft sportbeoefening onderdeel van het 

gemeentelijke armoedebeleid via de U-pas.  

 

Het CDA hecht eraan om de uitvoering van sportbeleid buiten de gemeentelijke organisatie te 

beleggen door de oprichting van een NV Sport of door het aangaan van een publiek-private 

samenwerking. Hierdoor kan de professionalisering van de uitvoering worden vergroot en kan 

transparantie worden gerealiseerd in de faciliterende regiefunctie van de gemeente (beschikbaar 

stellen van accommodaties) en het efficiënte gebruiksstimulatie van verenigingen e.a. van de 

accommodaties. Uitgangspunt zal zijn dat dit voor de verenigingen budgettair neutraal verloopt. 

 

Het CDA hecht aan een bloeiend (sport)verenigingsleven. Dit betekent echter niet dat de gemeente 

niet kritisch moet kijken naar het bestaansrecht van sportverenigingen. Soms noopt een kosten-

baten afweging en optimalisering van gebruiksgraad, tot fusering van sportverenigingen, tot 

verplaatsing van verenigingen of het realiseren van multifunctionele sportaccommodaties.  

 

Het CDA kiest voor: 

 

7.1 Bewegen in de buurt 
Bewegen in de buurt is van groot belang om iedereen aan het bewegen te krijgen. De gemeente 

heeft hierin een stimulerende en coördinerende rol.  



 

         Verkiezingsprogramma 2014-2018                                                                        Nieuwegein 23 

 
7.2 Combinatiefunctionaris 
De huidige combinatiefunctionarissen zorgen dat zijn/haar functie meer bekendheid krijgt en vervult 

een goed zichtbare taak in de sport. Met de combinatiefunctie zetten we in op het uitbreiden en 

stimuleren van sport- en beweegaanbod. 

 

7.3 Gehandicapten sporten 
Het streven is steeds de positie van gehandicapten in de sport te verbeteren. Dat lijkt heel logisch 

maar bewustwording is echt nodig, creativiteit en denken in mogelijkheden ook. Het CDA wil dit 

bewustzijn bevorderen.  
 
7.4 Sport voor iedereen 
Ook de weinig draagkrachtige inwoner moet in staat zijn sport te bedrijven. De U-pas en Stichting 

Leergeld zijn hierbij een goed middel.  
 
7.5 Schoolsportdag 
De jaarlijkse schoolsportdag moet blijven voor basis- en voortgezet onderwijs.  

 
7.6 Exploitatie binnensportaccomodaties 
De wenselijkheid van het uitbesteden van het beheer en exploitatie van de gemeentelijke 

binnensportaccomodaties wordt betrokken in de heroriëntatie van de positionering van het 

gemeentelijk vastgoed. 

 

7.7 Sport voor specifieke doelgroepen 
Voor specifieke doelgroepen (inwoners met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, migranten 

en minderheden) is impuls-subsidiëring van sport noodzakelijk. 

 
7.8 Nieuwegein Beweegt 
We zetten het programma Nieuwegein Beweegt geactualiseerd voort en zorgen voor meer 

bekendheid. 



 

         Verkiezingsprogramma 2014-2018                                                                        Nieuwegein 24 

8. CULTUUR EN VRIJE TIJD 

 

Het CDA wil dat er in Nieuwegein een verscheidenheid blijft aan voorzieningen voor cultuur 

en vrije tijd, gedragen door de inwoners en voor oud en jong. Een breed scala van winkels, 

cultuur met verschillende soorten muziek, toneel, cabaret, maar ook film en ander 

vermaak. Gezellige gelegenheden voor jongeren en ouderen zijn aanwezig. We horen vaak 

van inwoners van Nieuwegein dat de diversiteit aan voorzieningen een belangrijke 

bijdrage levert aan het woongenot. Ook veel mensen van buiten Nieuwegein weten dat te 

waarderen en bezoeken voor cultuur en vrije tijd onze stad. Daar moeten we zuinig op zijn! 
 

Wij zijn voor een gevarieerd aanbod van kunst en cultuur. Kunst- en cultuurinstellingen moeten een 

breed publiek aanspreken, nieuwe groepen bereiken en meer eigen inkomsten binnen halen. 

Kinderen moeten al op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst en cultuur. 

Er is de afgelopen jaren ook bezuinigd op kunst en cultuur. Dat heeft ertoe geleid dat veel 

kunstinstellingen meer particulier geld hebben aangetrokken. Het CDA hecht er waarde aan dat er zo 

toch voldoende geld beschikbaar blijft voor alle vormen van kunst en cultuur.  

 

Bibliotheken 
Een openbare bibliotheek speelt een centrale rol in elke stad en dorp. Het is een culturele plek waar 

lezen, leren, ontmoeting, debat en deelname aan cultuur centraal staan. De Stichting Bibliotheek 

Nieuwegein moet een modern informatiecentrum voor de inwoners blijven. Verder zal de 

bibliotheek onderdeel gaan uitmaken van de woonservicezones die in samenhang met de andere 

partners op wijkniveau een minimum dienstverleningsniveau zal aanbieden. 

 

Kunst en cultuur  
Een bijzonder onderdeel van kunst is de amateurkunst. Niet alleen als vrijetijdsbesteding maar in 

toenemende mate als dagbesteding binnen de zorg. In het kader van het onderwijs of buitenschoolse 

activiteiten kunnen kinderen en jongeren zich bewust worden van hun talenten voor creatieve zaken. 

Dit moet verder gestimuleerd worden. Waar mensen elkaar vinden in een gezamenlijke bezigheid 

ontstaat onderling respect als vanzelf. Op gemeentelijk niveau is amateurkunst daarom een 

gewaardeerd onderdeel dat gepromoot dient te worden en waarvoor ruimte gefaciliteerd wordt.  

 

Kunst in de openbare ruimte geeft een kwaliteitsimpuls aan de bebouwde omgeving. Het nodigt uit 

om stil te staan bij wat wij zien of ervaren en kan zo bijdragen aan een moment van verwondering en 

bezinning. Toegepaste kunst in civiele werken in onze gemeente geeft een kwaliteitsimpuls. Het CDA 

pleit voor een vernieuwde manier van samenwerking tussen de gemeente, kunstenaars en 

bedrijfsleven. Het CDA sluit daarbij aan bij de tendens in het kunst- en cultuurbeleid die leidt tot een 

cultureel bewustzijn in de samenleving (zogeheten ‘vermaatschappelijking’ van kunst). Samen met 

kunstenaars wordt getracht inwoners te betrekken bij kunstprojecten. Op deze manier blijft er niet 

alleen iets tastbaars achter, maar brengt het mensen ook samen met een blijvende herinnering 

hieraan. De participatie van inwoners krijgt vorm door in de gemeentelijke kunstcommissie enkele 

inwoners zitting te laten nemen. Het CDA daagt kunstenaars uit óók ondernemer te zijn. De 

gemeente moet faciliteren in ruimte om te exposeren in het Stadshuis en of in delen van het nieuwe 

theater.  

 

Erfgoed  
In Nieuwegein is veel cultureel en historisch erfgoed terug te vinden, zoals monumentale woningen 

en kerken. Dit is van grote waarde. Vaak biedt dit erfgoed een blik op het verleden met lessen voor 

de toekomst of geeft het een beeld van hoe er in verschillende tijden tegen zaken aangekeken werd. 

Elke gemeenschap moet zorgvuldig en respectvol met haar erfgoed omgaan. Van bijzonder belang 
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zijn de beide kastelen (Rijnhuizen en Oudegein), de Nieuwe Hollandse Waterlinie, (de Forten 

Jutphaas en Vreeswijk en het bijzondere object de Plofsluis), het oude dorp Jutphaas en het dorp 

Vreeswijk.  

In dit verband verdient herstel van de oude Oost-West verbinding nog steeds de aandacht. De 

gemeente zal waar nodig deelnemen aan projecten van regionaal en landelijk belang die een 

dergelijke gedachte ondersteunen. Denk daarbij aan het landelijk project Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. 

 

Het CDA kiest voor: 

 

8.1 Uitgaansgelegenheden voor jongeren 
De gemeente stimuleert uitgaansgelegenheden voor jongeren in de stad. We ondersteunen een 

particulier initiatief voor een disco buiten het centrum, zoals Brothers in Bunnik. 

 

8.2 Toegankelijke kunst en cultuur 
We zorgen dat de culturele infrastructuur voor jeugdigen, gehandicapten en minima toegankelijk 

blijft. De combinatiefunctionaris speelt een rol om de jeugd tot 18 jaar vertrouwd te maken met 

kunst- en cultuurvormen en stimuleert actieve kunstbeoefening door jongeren. 

 

8.3 Cultuurhistorisch erfgoed beschermen 
De gemeente beschermt het cultuurhistorische erfgoed van de lokale gemeenschap, zoals 

monumenten. In het ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeenten is het aspect cultureel erfgoed 

een van de kwaliteitsaspecten bij de beleidsontwikkeling. 

 

8.4 Particulier initiatief ondersteunen 
De gemeente zoekt en ondersteunt het particulier initiatief, zoals de Historische Kring, De 

Oudheidskamer Vreeswijk en de Werkende Werf. 

 

8.5 Kunst in de openbare ruimte 
Kunst in de openbare ruimte en in civiele werken wordt gestimuleerd. De gemeente doet dit in 

actieve samenwerking met het bedrijfsleven. Bij afzonderlijk infrastructurele operaties wordt 

afzonderlijk bepaald welk bedrag aan kunst wordt besteed, waarbij 1% als maximum geldt. Bewoners 

participeren bij de invulling van de kunstselecties. 

 

8.6 Ruimte voor amateurkunst 
We willen dat amateurkunst wordt gestimuleerd waarbij De Kom een centrale positie inneemt 

binnen het voorzieningenniveau van heel Nieuwegein. 

 

8.7 Bibliotheekvoorzieningen in de wijken 
Het CDA daagt de Stichting Bibliotheek Nieuwegein uit om in samenwerking met andere partners in 

de wijken ook voorzieningen mogelijk te maken. 
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9. WERK, ECONOMIE EN INKOMEN 

 

Het CDA hoort dat steeds meer inwoners van Nieuwegein voor kortere of langere tijd 

werkloos zijn. We zien dat meer ondernemingen moeten reorganiseren of failliet gaan. Het 

aantal inwoners dat rond het bestaansminimum moet leven neemt toe. Er wordt meer een 

beroep gedaan op voorzieningen als de Voedselbank. Allemaal tekenen dat de 

economische crisis ook niet aan Nieuwegein voorbij gaat. Het CDA maakt zich daar zorgen 

om. 

Een samenleving waarin iedereen meedoet heeft een gezonde economie en 

werkgelegenheid nodig. Hoewel de gemeente slechts deels de economische ontwikkeling 

kan beïnvloeden, is vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. 

Groei van de lokale economie is nodig voor groei van de werkgelegenheid. Het CDA wil dat 

de gemeente randvoorwaarden creëert voor die noodzakelijke groei. Nieuwegein heeft 

werkgevers veel te bieden: een stad met snelle uitvalswegen naar drie voorname 

snelwegen, waterwegen van Europees belang, een hypermodern industrieterrein Het 

Klooster, ruime kantoorvoorraad, en openbaar vervoer van hoge kwaliteit. 
 

De komende jaren krijgt de gemeente meer taken op het vlak van werk en inkomen. Het CDA wil 

nadrukkelijk ondernemingen en maatschappelijke organisaties betrekken bij deze nieuwe taken met 

als doel het maximaliseren van de werkgelegenheid en participatie en het tegengaan van armoede. 

Ook verdere samenwerking met omliggende gemeenten is nodig om de regionale economie te 

ondersteunen. Het CDA wil bedrijven ruimte bieden waarbij het verlagen van de regeldruk helpt. 

 
Het CDA ziet veel maatschappelijke betrokkenheid bij ondernemers. We willen hen daar verder in 

aanmoedigen. We denken dan aan voorlichting op scholen (oriëntatie op een vervolgopleiding), hulp 

aan inwoners bij voorkomen van schulden of het re-integreren van jonggehandicapten, herintreders, 

en/ of langdurig werklozen. Het CDA wil dat de gemeente samen met het werkgeversplatform 

investeert in het behoud van bestaande en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid. Voor 

mensen die redelijkerwijs niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen worden alternatieven 

aangeboden in het kader van de WSW en het vrijwilligerswerk. Het CDA zet dus in op preventie van 

werkloosheid en afhankelijkheid van een uitkering. Van uitkeringsgerechtigden vragen we een 

tegenprestatie ten dienste van de samenleving, zoals het helpen van hulpbehoevenden door 

vrijwilligerswerk. Iedereen die kan doet mee in werk, vrijwilligerswerk of een opleiding. 

 

Het CDA kiest voor: 

 

9.1 Weer aan het werk 
Je bent aan het werk, of je levert een bijdrage door vrijwilligerswerk of andere nuttige dagbesteding. 

Meer mensen zullen op een effectieve manier van de bijstand naar nieuw werk begeleid worden. 

 

9.2 Economisch ambassadeur 
De wethouder economische zaken werft als economisch ambassadeur nieuwe bedrijven en 

instellingen voor de gemeente en weet bestaande werkgevers te binden. Het college heeft daarin 

ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 
9.3 Jeugdwerkloosheid 
De gemeente zet zijn regiefunctie ten volle in voor het bij elkaar brengen van werkgevers, 

beroepsopleidingen en studenten om een zo optimaal mogelijke match te realiseren als preventie 

tegen jeugdwerkloosheid. We zetten in op training, scholing, werkervaringsplaatsen en aanvullingen 
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op het loon wanneer zij niet volledig kunnen werken. Met regionale opleidingscentra worden goede 

afspraken gemaakt over de plek die jongeren krijgen als zij de entreetoets in het MBO niet halen.  

 

9.4 Tegenprestatie 
Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, en niet in een re-integratietraject zitten, worden 

verplicht tot het leveren van een (onbetaalde) tegenprestatie. Een combinatie met de WMO is dan 

mogelijk. 

 
9.5 Begeleiding van uitkering naar werk 
De huidige activiteiten binnen WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) worden voortgezet en waar 

mogelijk geïntensiveerd en uitgebreid. 

 

9.6 Haven bij Het Klooster 
We zijn positief over een bredere opzet voor de voorgenomen haven bij Bedrijventerrein het 

Klooster. We willen afspraken over stageplekken en werkplekken in de haven voor Nieuwegeiners. 

Bij de inrichting van de haven wordt streng gelet op landschappelijke inpassing. 

 

9.7 Midden- en kleinbedrijf 
De gemeente faciliteert, samen met de ondernemersvereniging, startende bedrijven met uitwisseling 

tussen nieuwe en ervaren ondernemers. De gemeente stemt de opleidings- en re-integratietrajecten 

voor uitkeringsgerechtigden af met de ondernemersvereniging op de behoefte aan lokaal 

(winkel)personeel. Bij (ver)bouwplannen van winkeliers gaat de gemeente terughoudend om met 

welstandseisen. Als een bedrijf ergens niet binnen de regels past laat de gemeente het daar niet bij, 

maar zoekt met de ondernemer actief mee naar andere mogelijkheden. 

 
9.8 Kleine detailhandel 
De kleine detailhandel, met name zelfstandigen zijn een verrijking voor het stadshart. Er komt een 

actief leegstandsbeleid door het aannemen van een leegstandsverordening. De gemeente gaat het 

gesprek aan met verhuurders van bedrijfspanden over bijvoorbeeld huurgewenning en huurgarantie 

voor kleine detaillisten. 

 
9.9 Buurtwinkelcentra 
Toekomstbestendige buurtwinkelcentra met een functie voor de dagelijkse boodschappen moeten 

behouden blijven. We vinden een combinatie met de woonservicezone daarbij van belang. Ook 

moeten evenementen in buurtcentra en oude dorpskernen actief worden ondersteund. 

 
9.10 Bibob-toets gericht toepassen 
De gemeente blijft de Bibob-toets gebruiken om ongewenste personen in bijvoorbeeld de horeca te 

weren. Ondernemers die al bekend zijn bij de gemeente worden niet onnodig lastig gevallen met een 

toets bij de verlening van een nieuwe vergunning of voor een tweede of derde bedrijf. 

 
9.11 Bereikbaarheid van bedrijven 
Nieuwe vormen van collectief vervoer worden bevorderd via parkmanagement en 

Binnenstadservice. Ook digitale bereikbaarheid door glasvezel en beveiliging worden in het 

parkmanagement meegenomen. Er komen flexibele venstertijden voor stiller bevoorradingsverkeer. 

 

9.12 Webwinkels 
Webwinkels die zich in Nieuwegein vestigen mogen geen concurrentie vormen met 

(locatiegebonden) detailhandel. Alleen het afhalen en verzenden van vooraf betaalde goederen is 

toegestaan. Webwinkels hebben geen showroomfaciliteiten. Bestaande normen vanuit regelgeving 
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en rechtspraak moeten bij vergunningverlening worden vastgelegd en restrictief worden 

gehandhaafd. 

 

9.13 24-uurs economie 
Het CDA staat kritisch tegenover een verdergaande 24-uurs economie en bepleit daarom het 

respecteren van een collectief moment van rust voor de stad. 

 

9.14 ZZP-ers 
Het aantal zzp-ers is enorm toegenomen en blijft groeien. Dit heeft soms effect op de woonomgeving 

waarin zij veelal opereren. De gemeente gaat in samenspraak met zzp-ers kijken waar hun behoeften 

liggen. 
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10. BINNENSTAD 
 

Over de verbouwde binnenstad horen wij veel positieve geluiden van de inwoners. Er is een 

nieuw aantrekkelijk gebied ontstaan. Niet alleen om te winkelen, maar ook om elkaar 

tegen te komen en langere tijd te vertoeven dankzij de horeca, de Kom en het stadshuis 

met collectieve functies als de bibliotheek. Inwoners horen wij ook verzuchten dat het 

allemaal wel veel geld gekost moet hebben. 

Het CDA beseft dat er veel is geïnvesteerd in de vernieuwing van de Binnenstad en dat 

inwoners dat ervaren als een zware last. Het CDA wil daarom terughoudend zijn met 

investeringen voor Fase 3 (Centrum Oost): De verbouwing van ontwikkellocaties in de 

binnenstad, maar staat wel open voor particuliere initiatieven van (nieuwe) ondernemers.  
 

We hebben nu een mooie Binnenstad met goede winkels, maatschappelijke instellingen en gezellige 

horeca. Bezoekers kunnen parkeren in ondergrondse garages. De Doorslag belooft een prachtige plek 

te worden waar pleziervaart leuke plekken heeft om aan te meren. In theater de Kom worden vele 

culturele activiteiten ontplooid. Men kan kijken naar voorstellingen, daarnaast is er ruim plaats voor 

culturele vorming van onze inwoners. Bibliotheek ‘de Tweede Verdieping’ is ook een prima 

bibliotheek. Winkelcentrum CityPlaza biedt plaats aan vele winkelformules, op velerlei gebied.  

 

Het winkelcentrum is de trotse bezitter van drie sterren van het keurmerk KVO (Keurmerk Veilig 

Ondernemen). In samenwerking van politie met beveiliging van het winkelcentrum wordt stevig 

ingezet op het veiligheidsgevoel van bezoekers. Winkeldieven en zakkenrollers worden snel gepakt 

en afgevoerd door de politie. Daders krijgen winkel- en centrumverboden. 

 

Een Stadscentrum ook waar evenementen georganiseerd worden. Zoals in 2013 de atletiekwedstrijd 

CityRun, 5 mei, vrijwilligersmarkt en het Geinbeat-Cityplaza festival, een belangrijke locatie in 

Maritiem Nieuwegein en de start van het culturele seizoen met het City-on-Stage project. 

 

Het CDA vindt dat de gemeente alle mogelijkheden moet onderzoeken om invulling te geven aan 

plannen voor P-West, de Doorslagzone en fase 3 van de ontwikkeling van de Binnenstad. Wij vinden 

dat de Binnenstad ruimte kan bieden aan onderwijsinstellingen gekoppeld aan het Antonius-

Ziekenhuis. Wellicht met huisvestingsfaciliteiten voor studenten waarvoor het vervoersprobleem via 

de tram met Utrecht CS minimaal is. Daarnaast geven studenten een stimulans aan onze lokale 

economie, horeca en culturele activiteiten in bijvoorbeeld de Kom en ‘de Tweede verdieping’. 

 

De stand van de economie zorgt er echter voor dat we waakzaam moeten zijn bij het aangaan van 

nieuwe verplichtingen. De huidige investeringen moeten eerst tot ontwikkeling komen. Tegelijkertijd 

moeten we terughoudend zijn met nieuwe ontwikkelingen maar openstaan voor initiatieven vanuit 

de markt. 

 

Het CDA kiest voor: 

 

10.1 Ontwikkeling van de Binnenstad 
Financiële terughoudendheid van de gemeente bij verdere ontwikkeling van de Binnenstad. 

 

10.2 Tocht op Stadsplein aanpakken 
Aanpakken van tocht op het Stadsplein en de ruimte tussen Stadshuis en, kortweg, Saturn. Het CDA 

is voorstander van aanvullend onderzoek om dit storende element te verhelpen.  
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10.3 Reclame in parkeergarages 
Plaatsing van reclame-uitingen in parkeergarages, binnen de vormgevingsnormen, is een goede 

mogelijkheid om extra opbrengsten te realiseren. 

 

10.4 Citymarketing 
De gemeente en andere partijen in de Binnenstad werken samen bij ontwikkeling en uitvoering van 

Citymarketing om meer bezoekers naar de Binnenstad te trekken. 

 
10.5 Stadsplein verlevendigen 
Om het Stadsplein rond het Stadshuis en Stadstheater De Kom te verlevendigen en het de functie te 

geven waar het voor is bedacht, wil het CDA dat hier ook regelmatig een markt komt. Dit kan indien 

mogelijk de wekelijkse zaterdagmarkt zijn. Maar ook valt te denken aan speciaalmarkten, zoals een 

kaasmarkt, stoffenmarkt en/of kerstmarkt. 
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11. WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING  

 

We moeten zuinig zijn op onze openbare ruimte, want de inrichting ervan raakt alle 

inwoners van Nieuwegein. Inwoners van Nieuwegein ergeren zich aan de verrommeling 

door matig onderhoud van de openbare ruimte. Het tast het woonplezier en de 

leefbaarheid van onze gemeente aan. Ook in Nieuwegein heeft de woningmarkt het 

moeilijk, maar de blijvende populariteit van de regio Utrecht biedt kansen. Na een tijd van 

veel bouwen en groeien moet Nieuwegein de komende jaren investeren in meer kwaliteit. 

Nieuwegeiners hechten veel waarde aan het vele groen in de woonwijken en parken. 

Leegstand van kantoorgebouwen blijft een groot probleem in Nieuwegein. In de regel 

krijgt het opknappen en opnieuw een bestemming geven aan bestaande gebouwen en 

(bedrijfs-)terreinen echter nog te weinig aandacht. 
 

Woningmarkt vlottrekken 
Nieuwegein neemt ook de komende jaren haar rol en verantwoordelijkheid in de regionale 

woningbouwopgave door op locaties in bestaand stedelijk gebied te bouwen. Bij de ontwikkeling van 

woningbouwplannen staat het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en diversiteit van het 

woningaanbod voorop. Zo vindt het CDA dat er meer voor de midden en hogere inkomensgroepen 

moet worden gebouwd. Er moet gezocht worden naar potentiële bouwlocaties waar met additionele 

woningbouwontwikkeling een kwaliteitsslag gemaakt kan worden. Het streven naar kwaliteit 

betekent dat verdichting en inbreiding niet ten koste gaat van het groene karakter van de 

woonwijken. Binnen de gemeente is er voldoende potentie aanwezig, zoals in Blokhoeve, om nieuwe 

woonmilieus toe te voegen. Het CDA wil bouwen in het groen zoveel mogelijk voorkomen. 

We staan een actief doelgroepenbeleid voor voor starters en senioren. Deze groepen komen moeilijk 

aan een kwalitatief goede en betaalbare woning. Door genoeg goede woningen voor senioren komt 

doorstroming op gang die ruimte biedt aan starters. In de huidige economische crisis hebben 

jongeren vaak onvoldoende vermogen om een woning te kopen. Voor het CDA beperkt de groep 

starters zich daarom niet tot mensen tot 30 jaar. We vinden dat iedereen die zich nieuw op de 

koopmarkt begeeft een starter is. Aangezien de behoefte aan seniorenwoningen in de toekomst zeer 

waarschijnlijk ook weer zal afnemen, is het CDA voorstander van levensbestendig bouwen. 

Seniorenwoningen moeten in de toekomst ook voor andere doelgroepen bruikbaar zijn. 

 
Meer keuzevrijheid en zeggenschap 
Het CDA vindt dat kopers en huurders meer zeggenschap en keuzemogelijkheden moeten krijgen bij 

nieuwbouw. Gemeenten kunnen hierbij gebruik maken van de mogelijkheden die de Wet Ruimtelijke 

Ordening biedt. Architecten en ontwikkelaars denken te veel voor en te weinig met de toekomstige 

gebruikers. Het CDA is er voorstander van een Gebruikers Advies Commissies in te stellen, die met de 

praktische blik van gebruikers naar nieuwe bouwplannen kijkt. Vormen van (individueel en collectief) 

particulier opdrachtgeverschap verdienen ondersteuning door de gemeente.  

 
Gemeente en woningcorporaties 
Woningbouwcorporaties, zorginstellingen, scholen, maatschappelijke organisaties en de gemeente 

kunnen samen meer bereiken dan iedere partij afzonderlijk. De gemeente moet partijen bij elkaar 

brengen om concrete afspraken te maken over goede, betaalbare woningen en voorzieningen. Het 

CDA blijft woningcorporaties aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te 

investeren in woningen en omgeving. 

 

Bouw- en woningtoezicht 
In een samenleving waarin respect voorop staat, moet ook sprake zijn van respect voor particuliere 

eigendommen. Daarom moet de gemeente, als het aan het CDA ligt, bijvoorbeeld in lijn met 
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bestaande wetgeving optreden tegen het kraken van leegstaande (kantoor-)panden. Maar het CDA 

vindt dat de gemeente vanuit zijn regierol meer kan doen. Met de eigenaren van (langdurig) 

leegstaande woningen, appartementen en kantoren wordt door de gemeente gezocht naar een 

passende nieuwe bestemming, bijvoorbeeld voor jongeren, starters of zorggroepen. 

Particulieren, corporaties en ondernemers moeten aangesproken worden op hun 

verantwoordelijkheid voor beheer, onderhoud en veiligheid, en indien nodig door handhavend op te 

treden. De gemeente voert een actief beleid tegen verloedering van woningen en kantoorpanden. 
 

Het CDA kiest voor: 

 
11.1 Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit 
Het CDA gaat bij ruimtelijke ontwikkelingen uit van kwaliteit en niet van kwantiteit. De structuurvisie 

2009 is uitgangspunt. Het zoveel mogelijk behouden van het groen in Nieuwegein is één van de 

kerndoelstellingen van het CDA. De Nieuwegeinse ruimte wordt duurzaam recreatief verbonden met 

de Nationale Landschappen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Groene Hart. 
 
11.2 Bouwplannen Parkhout en Rijnhuizen 

De verdere uitwerking van de plannen voor Parkhout en Rijnhuizen wachten we af. Die nader 

uitgewerkte plannen worden kritisch getoetst op criteria als kwaliteit en financiële haalbaarheid om 

zo de bouw aan de rand van Parkhout tot het minimum te beperken. Dat kan door ook het sportpark 

veel efficiënter in te delen dan nu mogelijk is. Van sportverenigingen mag worden verwacht hieraan 

een bijdrage te leveren. Woningbouw in Rijnhuizen is wat het CDA betreft gekoppeld aan de plannen 

voor herinrichting van Plettenburg West. 

 

11.3 Herontwikkeling Plettenburg-West 
We willen een algehele gebiedsvisie voor het gebied Plettenburg-West, inclusief Rijnhuizen. Bij de 

herontwikkeling van het gebied worden de huidige eigenaren en gebruikers van panden nadrukkelijk 

betrokken. 

 
11.4 Lokale woningmarkt in beweging krijgen 
Nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, corporaties, ontwikkelaars en zorg- en 

welzijnsaanbieders worden gezocht, om zo diverse doelgroepen te helpen aan een betaalbare c.q. 

geschikte woning (ook huurwoningen in het middensegment en duurder). 

 

11.5 Collectief opdrachtgeverschap 
We zijn voorstander van collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij de toekomstige bewoners 

gezamenlijk hun nieuwe buurt vormgeven. Waar daaraan behoefte is, kunnen minder grote huizen 

gebouwd worden, met een flexibele indeling. Bewoners moeten meer zelf kunnen bepalen, 

bijvoorbeeld door ‘achter de gevel bouwen’, waarbij de gemeente flexibele bestemmingsplannen 

hanteert. Hierbij moet ook gedacht worden aan mantelzorgwonen en woningen voor drie generaties.  

 
11.6 Passende nieuwbouw 
Nieuwbouw in Jutphaas en Vreeswijk moet passend zijn bij het karakter van deze oude kernen. 

Kleine bedrijvigheid in of bij een woning moet niet belemmerd worden door ruimtelijke regels van de 

gemeente. Dat geldt ook voor uitbouwen aan een bestaande woning om beter te kunnen voldoen 

aan wonen met zorg aan huis.  

 
11.7 Kantorentransformatie 

Aansluitend op de vraag op de woningmarkt blijft verdere transformatie van kantoren naar 

woningbouw mogelijk, zoals voor tweepersoonshuishoudens. Ook voor andere mogelijkheden tot 

herontwikkeling van bestaande kantoorpanden wordt ruimte geboden. Daarbij wordt nadrukkelijk de 
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transformatie van kantoren naar studentenhuisvesting onderzocht, aangezien de behoefte daaraan 

in de gemeente Utrecht de komende jaren veel groter is dan het aanbod. We denken daarbij vooral 

aan leegstaande panden rondom City Plaza. 

 
11.8 Herstructureren bedrijventerreinen 
In Nieuwegein is de komende jaren de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen niet aan de orde. 

Het Klooster biedt een kans om bestaande Nieuwegeinse bedrijven die willen verhuizen voor 

Nieuwegein te behouden. Op het moment dat zich kansen voor doen, worden oude 

bedrijventerreinen geherstructureerd. De gemeente investeert daarbij samen met de bedrijven. 

Waar de gemeente grond inbrengt, worden afspraken gemaakt over een inspanningsverplichting om 

werkzoekenden uit de gemeente bij bedrijven in dienst te nemen.  

 

11.9 30 kilometer per uur 
De infrastructuur moet het logisch maken dat in woonwijken de snelheden onder de 30 kilometer 

per uur ligt. In Nieuwegein zijn veel wegen in woonwijken al snelheidsremmend ingericht. Daar waar 

nodig worden de wegen in samenspraak met de bewoners alsnog of opnieuw snelheidsremmend 

ingericht. Voor wijkontsluitingswegen geldt een maximum van 50 kilometer per uur, omdat dit van 

belang is voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten. 

 

11.10 Veilig naar school 
Gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes worden aangepakt. Druk gebruikte routes worden in 

het straatbeeld zichtbaar gemaakt voor alle weggebruikers. De gemeente gaat met de scholen 

overleggen hoe zij het verkeersveiligheidslabel kunnen bemachtigen. Snelheidscontroles binnen de 

bebouwde kom worden gericht ingezet. 

 
11.11 Kindvriendelijke stad 
Veilige speelgebieden voor alle leeftijdsgroepen in elke wijk worden gerealiseerd en in stand 

gehouden. De inrichting vindt in overleg met de (kinderen en ouders in de) wijk of buurt plaats. 

 
11.12 Terugbrengen van vergunningen 
Het aantal vergunningen wordt verder teruggebracht en eens gegeven vergunningen worden bij 

gelijke omstandigheden stilzwijgend verlengd. Wij willen geen concessies aan het handhavingsbeleid 

doen.  
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12. DUURZAAMHEID EN NATUUR 

 

Natuur en milieu zijn belangrijk voor iedereen! Niet alleen voor onze levensbehoeften en 

voor een mooi aanzien van de Nieuwegeinse wijken. Ook voor ontspanningsmogelijkheden 

is natuur belangrijk. Daarom moeten we er zuinig op zijn. Zorg voor de natuur moet 

geïntegreerd zijn in het leven van mensen. Goede zorg voor het milieu begint met 

bewustwording onder jong en oud van dit kostbare bezit. 
 

Nieuwegein moet haar steentje bijdragen aan het beïnvloeden van het milieu en 

klimaatproblematiek. Niet alleen door bewustmaking, maar zeer zeker ook door zelf het goede 

voorbeeld te geven. Wanneer we duurzaamheid op het niveau van de gemeente als gemeengoed 

beschouwen, dient het in alle gemeentelijke onderwerpen een integraal leidend principe te zijn. In 

alle voorstellen voor college en raad dienen de gevolgen voor duurzaamheid te worden 

meegewogen. 

 

Het CDA vindt dat de gemeente een extra bijdrage kan leveren aan duurzaamheid door te investeren 

in energiebesparing in de eigen gebouwen en in de openbare ruimte. Het CDA zet zich in om te 

zorgen dat overheidsgebouwen vanaf 31 december 2018 energieneutraal zijn, conform de Europese 

Richtlijn 2010/31/EU. Volgens deze richtlijn zal alle nieuwbouw vanaf 2020 energieneutraal moeten 

worden gebouwd. Het CDA zal dan ook bij zowel bestaande als nieuwbouw duurzame 

energieopwekking stimuleren, bijvoorbeeld door zonne- en windenergie. Met woningcorporaties 

worden afspraken gemaakt om bij renovatie van woningen te kiezen voor duurzame en 

energiebesparende investeringen. 

 

Waar mogelijk worden particuliere en bedrijfsmatige initiatieven gestimuleerd en ondersteund om 

zo duurzaam mogelijk te zijn. Gemeentelijk milieu- en klimaatbeleid worden samen met bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en instellingen vormgegeven. In dat beleid ligt de nadruk op 

energiebesparing die voor inwoners en bedrijven te behalen valt.  

 

Voor het CDA is duurzaamheid niet iets wat men alleen kan bereiken, dat doen we met elkaar. De 

gemeente moet hierbij een voortrekkersrol vervullen. Onze leefomgeving houden we gezamenlijk 

prettig om in te leven. 

 

Voor een betere leefomgeving is de lucht- en geluidskwaliteit van groot belang. De ligging tussen drie 

snelwegen levert voor onze stad een groot probleem op. De lucht- en geluidskwaliteit is voor het 

CDA een belangrijk afwegingscriterium bij infrastructurele vraagstukken.  

 

De laatste jaren is er in de maatschappij meer aandacht voor dierenwelzijn gekomen. Het CDA vindt 

dat een goede zaak, want we moeten zorgvuldig met dieren omgaan. De Kinderboerderij IJsselstee 

heeft een oppervlak dat tot een van de grootsten van Nederland behoort. Door het opgaan van deze 

boerderij in het Natuurkwartier is de functie educatiever geworden. Niet alleen door het aanbod in 

dieren en voorlichting over de omgang met de dieren, maar ook door het creëren van looproutes 

door de weiden bestaat de mogelijkheid dichter bij de dieren te komen. Over Nieuwegein verspreid 

zijn er vijf dierenweides die als rustweide dienen voor de dieren op de kinderboerderij. Deze weides 

hebben zich een sociale plaats verworven binnen de samenleving.  

 

Nieuwegein heeft in het Natuurkwartier een natuur-educatief gebied met hoge potentie. Zo wordt 

de historie bewaard door de Wipwatermolen van het Stichting Utrechts Landschap en door het 

museum Warschenhoek. De Historische Kring biedt de bezoeker in dit museum wisselende 

tentoonstellingen van hoge kwaliteit.  
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Het Milieu-Educatief-Centrum (MEC) is het centrale punt voor het onderwijs om natuureducatie in 

brede zin onder de aandacht te brengen. Hiervoor worden door hen lespakketten en leskisten 

beschikbaar gesteld. Binnen het MEC is een wisselend tentoonstellingsprogramma aanwezig. Deze is 

zowel voor het onderwijs toegankelijk als voor de vrije bezoeker. Natuur is voor ons allen. Binnen het 

MEC is dit zichtbaar door het samenwerkingsverband van onder andere diverse 

natuurbeschermingsorganisaties, vrijwilligers en gemeentelijke afdelingen.  

 

Het CDA kiest voor: 

 

12.1 Duurzaam onkruid bestrijden 
Het bestrijden van berenklauwen op locaties waar een hoge gebruikersdruk is, moet extra aandacht 

hebben. 

 

12.2 Energiebesparing en duurzame energieopwekking 
Een actief beleid gericht op energiebesparing en duurzame energieopwekking draagt bij aan de nati-

onale CO2-doelstellingen. De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame energiebronnen en 

LED-verlichting door bedrijven en particulieren. Waar mogelijk wordt dynamische openbare verlich-

ting ingevoerd. Energiearm en energieneutraal bouwen wordt nagestreefd. Energiekosten van ge-

meentelijke gebouwen worden verminderd. Gebieden waar windmolens kunnen worden gereali-

seerd worden aangewezen. Energie wordt een vast onderdeel in de milieuvergunning door een toets 

op het gebruik van duurzame energiebronnen. We staan open voor een eventuele biomassacentrale 

op bedrijvenpark Het Klooster. 

 

12.3 Millenium en Fairtrade gemeente 
Nieuwegein blijft een Millennium en Fairtrade gemeente en geeft hier op verschillende manieren 

invulling aan. Nieuwegein draagt bij aan de millenniumdoelstellingen, waaronder "het streven naar 

meer eerlijke handel". Het gemeentelijke inkoopbeleid wordt zo snel als mogelijk volledig duurzaam. 

Ook wordt ‘duurzaamheid’ opgenomen als criterium van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. 

Nieuwegein kent particuliere werkgroepen, scholen en bedrijven die vormgeven aan de stedenban-

den die jaren terug door de gemeente zijn aangegaan. Nieuwegein blijft met deze stedenbanden ‘in 

vriendschap verbonden’ maar is primair gericht op promotie van lokale particuliere initiatieven die 

invulling geven aan de millenniumdoelen en het vergroten van het lokaal mondiaal bewustzijn. Daar-

naast blijft er ruimte voor projecten om overheden te helpen hun gemeentelijke organisatie en loka-

le democratie te verbeteren. 

 

12.4 Afvalverwijdering 
De gemeente versterkt de gescheiden huisvuilinzameling en garandeert in haar contract met inzame-

laars en/of verwerkers de duurzame verwerking. Het plaatsen van (ondergrondse) containers voor 

kleding en plastic wordt onderzocht op haalbaarheid en zo mogelijk gerealiseerd. Via het Actieplan 

Afval Apart verbeteren we de inzamelresultaten van gescheiden afval. Nieuwegein gaat verder met 

de samenwerking in het Reinigingsbedrijf Midden Nederland en de Afval Verwijdering Utrecht (AVU). 

 

12.5 Minder zwerfafval 
We zetten in op minder zwerfafval in de openbare ruimte. De verrommeling van Nieuwegein wordt 

een halt toegeroepen.  

 

12.6 Duurzaam mobiliteitsbeleid 
De lucht- en geluidskwaliteit is een bepalend afwegingscriterium bij elk infrastructurele aanpassing. 

Er komt een duurzamer mobiliteitsbeleid, waaronder een schoner gemeentelijke wagenpark en de 

realisatie van oplaadpunten voor elektrisch vervoer. 
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12.7 Hondenpoepbeleid 
Er moeten in Nieuwegein voldoende herkenbare losloopgebieden voor honden binnen de wijken zijn. 

Deze worden beter met borden aangegeven. De gemeente gaat het hondenpoepbeleid vaker onder 

de aandacht van de inwoners brengen. De opruimplicht voor hondenpoep wordt beter gehandhaafd. 

 

12.8 Dierenweides 
De dierenweides worden in stand gehouden en verder op orde gebracht.  

 

12.9 Woningbestand energiezuiniger maken 
De gemeente gaat in gesprek met woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren en ver-

huurders van particuliere woningen over hoe hun woningbestand energiezuiniger te maken. De ge-

meente sluit aan bij markt-initiatieven en ziet hierin toe op een duurzaam aanbestedingsbeleid. 

 

12.10 Aansluiten bij revolving-fund 
Nieuwegein zoekt aansluiting bij intergemeentelijke/provinciale initiatieven voor een revolving-fund 

met als doel aan eigenaren en bewoners van particuliere woningen geld voor besparingsmaatrege-

len, zoals woningisolatie, voordelig te lenen. Dit draagt ook bij aan (behoud van) werkgelegenheid in 

de bouwsector. 

 
12.11 Samen Duurzaam en Repair Café 
De gemeente blijft actief inzetten op ‘Samen Duurzaam’. Vanuit dit netwerk wordt het Repair Café 

ter bevordering van hergebruik en recycling gestimuleerd. De opbrengsten van recycling worden 

gemonitord en de resultaten gecommuniceerd. De gemeente stelt een jaarlijkse duurzaamheidsprijs 

in voor de realisatie van het meest innovatieve duurzaamheidsidee. Het Netwerk Samen Duurzaam 

Nieuwegein wordt hierbij betrokken. 
 

12.12 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Nieuwegein neemt haar verantwoordelijkheid in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

vanuit een drietal verschillende rollen – als organisatie/bedrijf, als leverancier van producten/ dien-

sten en als voorlichter/stimulator. In haar milieutoezicht op bedrijven bevordert de gemeente het 

hergebruik en de duurzame verwerking van bedrijfsafval. 

 

12.13 Ecologische hoofdstructuur behouden 
De bestaande EHS-natuurgebieden in Nieuwegein (Park Oudegein en delen van de Lek-uiterwaarden) 

moeten bewaard blijven. 
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13. VERKEER EN VERVOER  
 

Verkeer verbindt. In Nieuwegein is verkeer heel belangrijk, omdat onze stad vooral 

georganiseerd is via haar wijkenstructuur. Met wijkgebonden verkeer in verband met 

scholen, winkelcentra en gezondheidsvoorzieningen. Daarnaast met verkeer naar andere 

wijken voor bijvoorbeeld sportvoorzieningen. Daarnaast kent Nieuwegein veel verkeer 

naar en van de omliggende snelwegen. Nieuwegeinse bedrijvigheid zorgt voor het nodige 

vrachtwagenverkeer. 
 

Bedrijvigheid moet aan de rand van onze stad gesitueerd worden, dicht bij de snelwegen. Het 

voorkomt zwaar verkeer in de bewoonde gebieden waar de verkeersveiligheid en het minimaliseren 

van luchtverontreiniging mee gediend zijn. Zwaar verkeer moet aan de rand van de stad parkeren. 

Het autoverkeer binnen de wijken is gericht op de wijkontsluitingswegen. Het CDA vindt dat binnen 

de wijken sprake moet zijn van 30 km zones, indien noodzakelijk gekoppeld aan 

snelheidsbeperkende maatregelen. Een belangrijk signaal is input vanuit de wijknetwerken.  

 

Het CDA is voorstander van het gebruik van dynamische stoplichten voor autoverkeer, fietsers en 

voetgangers. Voor de laatste twee groepen komt dit duidelijkheid over wachttijd ten goede. Doel van 

deze stoplichten is vermindering van luchtverontreiniging doordat doorstroming op de wegen 

bevorderd wordt. Hetzelfde geldt voor toepassing van rotondes. Bedieningstijden van de bruggen 

worden aangepast, rekening houdend met zowel ochtend- als avondspits waarbij geen verschil wordt 

gemaakt tussen bruggen over het Merwedekanaal en de Doorslag. 

 

Het CDA is tegen forse bezuinigen op infrastructuur. Infrastructurele problemen worden het meest 

lokaal gevoeld. Voor de bewoners is hun leefomgeving en de daarbij behorende infrastructuur het 

belangrijkst. Uitstel aan onderhoud van de wegen kan leiden tot onveilige situaties en het uitstel van 

onderhoud kost op de lange termijn meer. Het CDA wil het onderhoud op de infrastructuur, wegen 

en stoepen, niet voor zich uitschuiven. Uitstel brengt op de lange termijn hogere kosten. Nieuwegein 

coördineert werkzaamheden van kabel- en andere infrastructuurbedrijven met haar eigen 

wegwerkzaamheden om overlast door terugkerende straatafsluiting te beperken. 

 

Het CDA is, ter bescherming van wijkbewoners, voorstander van strikte handhaving van betaald 

parkeren en blauwe zones. Deze handhaving, indien op verzoek van winkelcentra, dient voor 

rekening van de winkeliers te komen. Het CDA wil slechts daar waar het aantoonbaar noodzakelijk is, 

betaald parkeren buiten de parkeergarages toestaan. Hiervoor wordt vooraf in overleg getreden met 

de betreffende wijk. 

 

De aanleg van de Regionale Fietsverbinding Binnenstad is een goed voorbeeld hoe fietsroutes veilig 

gemaakt kunnen worden. Het CDA is voorstander van de aanleg van Fietsstraten op de Mendes da 

Costalaan, Nedereindseweg, Berger-Biltse-Baarnseveste, Zonnebloemstraat-Waterbiestunnel-

Liesmonde Fietstraten worden gekenmerkt door rood asfalt en voorrangssituaties voor fietsers.  Ook 

zien we graag voorrang voor de fiets en een verhoogde kruising op het fietspad Duetlaan – Spinethof 

(Galecopperroute) boven het verkeer op de Sweelincklaan. Bijkomend voordeel is, dat het 

autoverkeer op deze laan extra afgeremd wordt. 

 

Ook het fietsverkeer op de Laagravenseweg blijft een gevaarlijke onderneming. Het alternatief is 

simpel en ligt voor het grijpen: een bruggetje over de sloot ter hoogte van de fietstunnel onder de 

Laagravenseweg en een fietspad langs de Hornbach volstaan. Dit kleine stukje fietspad, waarvan de 

grond al in eigendom is van de provincie, sluit dan aan op het bestaande fietspad aan de Biezenwade 
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en de Grote Wade, dat uitkomt aan het einde van de Ravenswade bij de Praxis. Het bestaande 

fietspad daar moet overigens wel opnieuw bestraat worden. 

 

Het CDA vindt dat tramovergangen beveiligd moeten worden met slagbomen. Regelmatig gebeuren 

ernstige ongelukken. Scooter-, motor- en bromfietsberijders, ouderen en andere weggebruikers zijn 

kwetsbaar omdat belgeluid en knipperlichten geen afdoende bescherming blijken. 

 

Het CDA kiest voor: 

 

13.1 Geen bezuinigingen op infrastructuur 
We bezuinigen niet op het onderhoud aan de infrastructuur in verband met onveiligheid en hogere 

kosten op termijn. 

 

13.2 Meer verkeersdoorstroming 
Door groene golven, dynamische stoplichten en rotondes wordt de CO2-uitstoot beperkt. 

Bedieningstijden bruggen in ochtend- en avondspits worden aangepast. 

 

13.3 Zwaar verkeer in de stad beperken 
Grotere alertheid van gemeente om bedrijven naar bedrijventerreinen aan de rand van de stad te 

verplaatsen. Stimulering van Binnenstadsservice: minder vrachtverkeer naar de winkelcentra door 

centrale distributie. 

 

13.4 Minder wegopbrekingen 
We willen minder wegopbrekingen door een betere afstemming met nuts- en kabelbedrijven. 

 

13.5 Blauwe zones en betaald parkeren 
Blauwe zones en betaald parkeren in de wijken worden strenger gehandhaafd om overlast voor 

wijkbewoners tegen te gaan. Slechts daar waar het aantoonbaar noodzakelijk is wordt betaald 

parkeren buiten de parkeergarages toestaan. Hiervoor wordt vooraf in overleg getreden met de 

betreffende wijk. 

 

13.6 Veilige fietsroutes 
Veiliger maken fietsverkeer op Laagravenseweg door aanleg fietsbrug over sloot en fietspad langs 

Hornbach. Aanleg fietsstraten op Mendes da Costalaan, Nedereindseweg, Berger-Biltse-

Baarnseveste, Zonnebloemstraat-Waterbiestunnel-Liesmonde. Voorrangsituatie op fietspad 

Duetlaan-Sinethof boven het verkeer op de Sweelincklaan.  

 

13.7 Ontsluiting Rijnenburg  
Rijnenburg wordt naar Nieuwegein slechts ontsloten door een wijk-wijkontsluiting.  

 

13.8 Tramovergangen met slagbomen 
Er komen met slagbomen beveiligde tramovergangen om doden en gewonden te voorkomen. 

 

13.9 Oost-Westverbinding 
De Oost-Westverbinding wordt hersteld. Na realisatie van de fietsbrug over de plofsluis is een 

ondertunneling van de Plettenburgerbaan aan de beurt. Voor de financiering daarvan wordt ook een 

beroep gedaan op regionale partners en indien mogelijk Europese fondsen. 
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14. VEILIGHEID  
 

Veiligheid blijft van groot belang voor prettig wonen, werken en recreëren in Nieuwegein. 

Mensen moeten in geborgenheid kunnen leven, zowel in de thuissituatie als in de publieke 

ruimte. Reizigers in de tram en bus moeten zich op hun gemak kunnen voelen. Scholieren 

en leraren moeten zich veilig weten op school. Winkelcentra moeten veilig zijn voor 

personeel en klanten. Nieuwegein dient, met andere woorden, een gemeenschap te zijn 

waarin iedereen zich veilig voelt en veilig is. De gemeente heeft een belangrijke rol in de 

veiligheidsketen. Veiligheidsbeleid krijgt vorm in samenwerking met inwoners, politie en 

justitie, scholen, wijknetwerken/platforms, horecaondernemers en winkeliers, 

woningcorporaties en (sport)-verenigingen.  

 

Geweld mag onder geen enkele voorwaarde worden geaccepteerd. De taak van de gemeente is de 

openbare orde, samen met politie en justitie, te handhaven. Burgernet wordt door het CDA zeer 

gewaardeerd. Het is een aanvullend middel om de veiligheid te waarborgen. Ook projecten als 

Waaks (Hondenbezitters ondersteunen de politie in de strijd tegen criminaliteit) vinden wij van groot 

belang. 

 

Het beleid is erop gericht criminaliteit en overlast te voorkomen. Dat gebeurt door preventie-acties 

en verscherpt toezicht maar ook door voorlichting en samenwerking met ouders, scholen en 

maatschappelijke instellingen. Via wijknetwerken wordt gebruik gemaakt van gemeentelijke 

wijkbeheerders en –wijkwethouders om de vinger aan de pols te houden. Gemeente en politie 

werken samen in de aanpak van misdrijven zoals woninginbraken, autokraken, vernielingen en 

geweld. Het veiligheidsgevoel krijgt een stimulans door meer politie en andere toezichthouders op 

straat, door particuliere beveiliging in winkels en op bedrijventerreinen, door toezicht in het 

openbaar vervoer, door conciërges op scholen. 

 

Bij veel gevallen van overlast speelt alcohol een rol. De minimum leeftijdsgrens voor aankoop van 

alcohol wordt streng gehandhaafd. Winkeliers, sportkantines, cafés en andere alcoholverkopende 

partijen worden streng gecontroleerd op uitvoering van regelgeving.  

 

Vooral dankzij het CDA is het gedogen van coffeeshops in Nieuwegein afgeschaft. Wij zullen alles in 

het werk stellen dat de gemeente dit beleid voortzet. 

 

Respect voor elkaar moet een gedeeld begrip zijn. Daarom is het CDA voorstander van een lik-op-

stukbeleid: wie de zaken van een ander (ook gemeentelijke voorzieningen zijn van een ander), al dan 

niet moedwillig, vernielt, zal die schade moeten terugbetalen aan de gedupeerden. De gemeente 

zorgt dat vernielingen en graffiti binnen 24 uur hersteld zijn. Ouders zijn verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor wangedrag van hun kinderen.  

 

Naast meer regulier toezicht is het CDA voorstander van het gebruik van, mobiel cameratoezicht bij 

winkelcentra en busstations. Daarnaast is het CDA voorstander van toepassing van Live View. Dit is 

een toepassing om meldkamers waar o.a. winkels met hun camerabeveiliging bij zijn aangesloten, 

door te schakelen naar die van de politie om daadkrachtiger op te treden bij winkelovervallen en 

inbraken. 

 

Het CDA wil dat de stadswachten de buurten en wijken kennen en eveneens de mensen die daar 

wonen en werken. Zij treden op als bemiddelaar, stimuleren de sociale samenhang in hun 

werkgebied en handhaven regels op straat. Hulpdiensten moeten veilig kunnen werken. Als zij 

gehinderd en/of bedreigd worden, moet er hard worden opgetreden. 



 

         Verkiezingsprogramma 2014-2018                                                                        Nieuwegein 40 

Het CDA vindt verlichting van de openbare ruimte een belangrijke zaak om onveiligheidsgevoelens 

weg te nemen.  

 

Het CDA kiest voor: 

 

14.1 Lik-op-stukbeleid 
Bij overlast of crimineel gedrag willen wij lik-op-stukbeleid. Ouders zijn verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor wangedrag van hun kinderen. 

 

14.2 Flexibel cameratoezicht 
Ter bestrijding van criminaliteit en overlast zijn wij voorstander van het inzetten van flexibel 

cameratoezicht bij winkelcentra en busstations. Zo nodig ook in wijken ter bestrijding van 

aanhoudende overlast. 

 

14.3 Live View 
We zijn voorstander van Live View als hulpmiddel om daders van winkelinbraken en –overvallen op 

heterdaad te betrappen. 

 

14.4 Burgernet voortzetten en uitbreiden 
We zijn voor voortzetting en uitbreiding van Burgernet. Ook worden projecten als Waaks samen met 

burgers doorontwikkeld. 

 

14.5 Wijkagenten en stadswachten herkenbaar aanwezig 
Wijkagenten en Stadswachten zijn herkenbaar in hun werkomgeving en verhogen daarmee het 

veiligheidsgevoel van onze bewoners en bedrijven.  

 

14.6 Geen coffeeshops 
Het CDA is tegen een coffeeshop en wil drugsgerelateerde overlast en criminaliteit verder bestrijden. 

Zo moet er werk worden gemaakt van de aanpak van straatdealers en drugsrunners en dient in 

samenwerking met de politie, gemeente en woningbouwcoöperaties de teelt van drugs in 

woonhuizen en gebouwen te worden aangepakt. 

 

14.7 Rol van wijknetwerken 
Om onveiligheidsgevoelens in de openbare ruimte te inventariseren en op te (doen) lossen blijft 

intensief contact tussen wijknetwerken en de wijkwethouders van groot belang. Indien nodig wordt 

dit geïntensiveerd. 
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15. BESTUUR 

 

Ook in Nieuwegein klagen inwoners regelmatig dat het gemeentebestuur maar doet waar 

ze zin in heeft zonder rekening te houden met hun wensen. Inwoners voelen zich niet altijd 

betrokken en serieus genomen. Het CDA wil een gemeente waar inwoners goed worden 

geïnformeerd over het bestuur en waar ze ook hun stem kunnen laten horen. Niet alleen 

bij de verkiezingen, maar ook tussendoor. Burgerparticipatie bij nieuwe ontwikkelingen 

vinden wij een groot goed. Voor de inwoners, met de inwoners. 
 

Het gemeentebestuur, het college en de raad hebben een open en transparante bestuurshouding 

naar de inwoners. Het CDA hecht aan een stevig debat in de raad en vindt dat daar de discussie zich 

dan ook moet afspelen. We vinden het belangrijk dat het college voldoende alternatieven aan de 

raad, haar inwoners en haar ondernemers en andere partijen voorlegt om te komen tot een besluit. 

Zo kan er een goed communicatietraject en participatietraject ontstaan, en kan er een goed debat in 

de raad plaatsvinden. Dit zorgt voor een transparante en betrokken besluitvorming. 

 

De stukken van het college en de raad moeten voor iedereen goed leesbaar en te begrijpen zijn. Dat 

vraagt om het gebruik van “gewone mensentaal”. Het is van belang ook onze ambtenaren 

begrijpelijker te laten schrijven. 

 

Om de band tussen inwoners en bestuur te versterken wordt naast de burgerparticipatie middels 

wijknetwerk/wijkplatform het instrument burgerinitiatief uitgebouwd. Het CDA streeft naar een 

breder informeren van haar burgers middels internet (live verslagen van commissievergaderingen en 

raadsvergaderingen) als ook via de ether i.s.m. de lokale omroep. Ook zal door het CDA een vast 

medium van doelgroepparticipatie bevordert worden voor zowel jongeren, ouderen, minderheden 

als gehandicapten. 

 

Het beleid van onze gemeente moet passen binnen de beleidskaders van het Rijk en de provincie. 

Dat vraagt om goede interbestuurlijke verhoudingen tussen de bestuurslagen, met respect voor de 

eigen autonome verantwoordelijkheid van die bestuurslagen. Het CDA spant zich in om op alle 

bestuurlijke niveaus te blijven werken aan goede verhoudingen tussen Europa, Rijk, provincie, BRU 

en gemeenten. 

Een sterk Nieuwegein is niet per definitie een gemeente die alle problemen geheel zelfstandig 

aanpakt. Het CDA streeft naar meer bestuurlijke efficiency en effectiviteit door samen te werken met 

gemeenten in de regio, bijvoorbeeld in Lekstroomverband. Kostenbesparing, krachtenbundeling en 

kwaliteitsverbetering zijn belangrijke drijfveren voor deze intergemeentelijke samenwerking.  

 

Het CDA kiest voor : 

 

15.1 Een transparante bestuurshouding 
Over alle voorstellen vindt eerst een open debat in de commissies plaats, waarna in de Raad tot een 

besluit wordt gekomen. In beleidsvoorstellen staan waar mogelijk meerdere alternatieven, zodat er 

iets te kiezen valt. De verhouding tussen College en gemeenteraad moet zo open mogelijk zijn. Van 

een College wordt verwacht dat zij hun actieve informatierol naar de gemeenteraad optimaal 

vervult. De gemeenteraad controleert het beleid door een actieve bijdrage te leveren aan de 

Rekenkamer en het voortzetten van het huidige controleorgaan (de auditcommissie). 
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15.2 Begrijpelijke taal 
De begroting en andere beleidsstukken van de gemeente Nieuwegein worden in algemeen 

begrijpelijke (“gewone mensentaal”) taal geschreven. 

 

15.3 Informatievoorziening 
In Nieuwegein wordt de informatievoorziening naar de inwoners uitgebreid. Zo willen we dat de 

raadsvergaderingen en indien relevant de commissievergaderingen live worden uitgezonden door 

een lokale mediapartner. 

 

15.4 Politieke participatie door doelgroepen 
We willen de politieke participatie door diverse doelgroepen bevorderen door de inzet van passende 

en herkenbare media. 

 

15.5 Intergemeentelijke samenwerking 
We blijven inzetten op nieuwe en bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 

bijvoorbeeld binnen Lekstroomverband (Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Vianen en Lopik), waarbij 

er ook aandacht is voor een goede democratische legitimatie. 

 

15.6 Kleiner en beter 
Door meer intergemeentelijke samenwerking kan de ambtelijke organisatie verder worden 

ingekrompen. Tegelijk zetten we in op professionalisering voor betere dienstverlening. 
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16. FINANCIËN  
 

Gemeentelijke maatregelen en voorzieningen kosten geld. En de komende jaren krijgt 

Nieuwegein vanuit de provincie en Den Haag steeds meer taken. Maar daarbij krijgen we 

vaak onvoldoende middelen. Er komen dus krappe tijden aan. De bekostiging alles dat de 

gemeente doet wordt opgebracht door de belastingbetaler. Het overgrote deel van de 

inkomsten ontvangt de gemeente van de Rijksoverheid. Slechts een klein deel van de 

inkomsten bestaat uit lokale belastingen en heffingen. Het CDA vindt dat er zorgvuldig 

omgegaan moet worden met publieke middelen. Een goed beheer van publieke middelen 

is een belangrijk uitgangspunt voor het CDA. 
 

Voor deze raadsperiode wordt, gegeven de economische crisis, verwacht dat de middelen van de 

gemeente beperkt zullen zijn. Verwacht mag worden dat de bijdrage van het gemeentefonds fors 

terug zal lopen en dat het beroep dat inwoners op sociale voorzieningen doen grote effecten zal 

hebben op de begroting. 

De lokale lasten voor de inwoner zijn vergeleken met veel andere gemeenten laag. Het CDA wil dat 

graag zo houden.  

De gelden die vanaf het Rijk komen voor transitie jeugdzorg en AWBZ zullen geoormerkt worden 

ingezet om de uitdagingen hierin goed te realiseren. 

 

De gemeentelijke subsidieverordening zal kritisch tegen het licht moeten worden gehouden. De 

gemeente zal (nieuwe) burgerinitiatieven moeten ondersteunen middels impulssubsidies, maar 

kritischer moeten zijn naar langdurige instandhoudingssubsidies. 

 

Het CDA kiest voor een kleiner en effectiever ambtenarenapparaat. Middels intergemeentelijke 

samenwerking moet geïnvesteerd worden in kwaliteit boven kwantiteit. De bezuinigingen die 

hierdoor gerealiseerd worden zullen worden aangewend voor zorg, ouderen- en vrijwilligerswerk. 

 
Het CDA kiest voor: 

 

16.1 Geen lastenverzwaring 
Geen grote lastenverzwaring voor de inwoners en ondernemers in Nieuwegein. Verhogen van de 

OZB is maximaal gelijk aan de waardevermindering van de WOZ. De al voorgestelde verhoging van de 

OZB van € 1 miljoen blijft gehandhaafd. 

 

16.2 Kwijtscheldingsbeleid 
Het kwijtscheldingsbeleid voor minima wordt verruimd. 

 

16.3 Geen bezuinigingen op sociaal beleid 
Geen bezuiniging op zorg, vrijwilligerswerk, ouderen en sociaal zwakkeren. Alle middelen die de 

gemeente voor sociaal beleid krijgt worden voor dat doel uitgegeven. 

 

16.4 Kleinere ambtelijke organisatie 
De ambtelijke organisatie van de gemeente Nieuwegein wordt kleiner, effectiever en daardoor 

goedkoper. De komende vier jaar zal de ambtelijke organisatie met een nader te bepalen aantal fte’s 

worden verminderd. 

 

 

 


