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Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 

justo libero placerat risus, eu ornare enim felis nec nisl. Nulla 

congue, nibh at convallis scelerisque, diam quam lobortis erat, eu 

auctor diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel fringilla 

lectus ullamcorper id. Sed mattis magna nec diam faucibus 

vulputate. Proin vel eros non nisi pretium aliquet in quis metus. 

Suspendisse posuere erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 

tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, placerat 

porttitor nulla. 
 

 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
       vervuiler betaalt 
>     Banken die steunen  
       en dienen  

Nu  
vooruit 



   
 
V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a  D 6 6  N i e u w e g e i n  2 0 1 4 / 2 0 1 8               N i e u w e  w e l v a a r t  

2  
 

>    Voorwoord 
     

  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Kop,  oneven aantal  
regels Arial  14pt /  
Inter l inie  18 pt 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus s i t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr is t ique fermentum 
sapien eget semper.  
Maur is  u l lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igu la eu suscipi t . 
Pel lentesque matt is  
turpis  id  hendreri t  
faucibus.  Sed nec leo 
qu is metus tempus 
placerat .  Nunc s i t  amet 
od io ve l  l igula  lobort is 
vestibulum in qu is n isl .  
Nunc p lacerat  iacu l is 
l ibero, at  iacul is  fel is  
commodo vel.  In id 
do lor neque. Nul lam 
porta s i t.  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed  

 

1

D66 Nieuwegein heeft in de aanloop naar de verkiezingen veel 

mensen gesproken. Inwoners die we tegenkwamen op straat of online, 

maar ook deskundigen. Enerzijds brachten we zo wensen en 

verwachtingen van bewoners van Nieuwegein in kaart, anderzijds 

leerden we over nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen op het terrein 

van bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en de woningbouw.  

Deze gesprekken vormden de basis voor ons programma voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Een programma waarmee D66 

Nieuwegein inzet op de toekomst.  

Geen stilstand, pappen en nathouden, maar Nu Vooruit. 
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ook bereid zijn er aan bij te dragen. Dat kan 
als ondernemer, als vrijwilliger bij de 
sportclub, als werknemer, als mantelzorger 
of gewoon als betrokken burger. Daar waar 
het gemeentebestuur invloed kan 
uitoefenen, is dat vooral vanuit een 
ondersteunende rol.  
 
Bovendien zet D66 Nieuwegein in op het 
stimuleren van innovatie. Innovatie is 
immers de belangrijke motor om de 
economische ontwikkelingen ten gunste van 
onze gemeente te keren. 

Jong en oud voelen zich thuis 
Ook een vaststaand gegeven is dat de 
gemiddelde leeftijd van de bewoners van 
Nieuwegein geleidelijk aan steeds hoger 
wordt. Dit vergt volgens D66 Nieuwegein 
een onverminderde aandacht voor de zorg, 
maar ook de beschikbaarheid van voldoende 
variatie in woningen voor jongeren, 
gezinnen en ouderen. Hierdoor is 
Nieuwegein ook in 2030 een harmonieuze 
stad waar oud en jong het prettig vinden om 
te wonen.  

Gezond klimaat 
Ten aanzien van de leefomgeving zet D66 
Nieuwegein in op een stad waar in 2030 
overal schone lucht is en geen 
geluidsoverlast. Dit in het besef dat de 
gemeente daarbij afhankelijk is van andere 
partijen zoals bijvoorbeeld het bedrijfsleven, 
de rijksoverheid en de provincie. Er wordt 
zorgvuldig omgegaan met natuurlijke 
grondstoffen en er is onverminderd zorg 
voor het groen.  

4

Doel is het scheppen van een gezond klimaat 
en een goede balans tussen wonen, werken, 
recreatie en de zorg voor elkaar. 

Trots op de stad 
Samen met onze verkiezingsflyer (de 6 van 
D66 Nieuwegein) zet D66 Nieuwegein met 
dit verkiezingsprogramma 2014/2018 de 
maatregelen op een rij die de basis vormen 
voor een toekomstvaste ontwikkeling van 
onze stad.  

De 5 richtingwijzers van D66 
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd 
in vijf ‘richtingwijzers’. Deze geven richting 
aan het denken en de ideevorming binnen 
de partij, maar hebben niet de status van 
dogmatische waarheden.  
 
D66 Nieuwegein past deze richtingwijzers 
toe in denken en handelen: 
> vertrouw op de eigen kracht van 

mensen 
> denk en handel internationaal 
> beloon prestatie en deel de welvaart 
> streef naar een duurzame en 

harmonieuze samenleving 
> koester de grondrechten en gedeelde 

waarden 
 
Nieuwegein is een jonge stad, een stad waar 
we steeds trotser op kunnen worden als we 
nu vooruit blijven denken en samen hard 
werken om onze gezamenlijke plannen te 
realiseren. 
 
Wij gaan samen met u nu vooruit! 
Erik van de Voort 
Lijsttrekker D66 Nieuwegein 

2

De komende 15 tot 20 jaar zullen in het teken staan van belangrijke veranderingen op zowel bestuurlijk, 
economisch als maatschappelijk gebied. Zo zal de huidige trend van de overdracht van taken van ‘Den Haag’ 
naar de gemeenten zich voortzetten. Hierbij zal ook de mogelijkheid van samenvoeging van gemeenten bekeken 
worden. De gemeente Nieuwegein krijgt daardoor meer verantwoordelijkheden, maar niet vanzelfsprekend ook 
voldoende geld om deze verantwoordelijkheden adequaat uit te voeren. D66 Nieuwegein vindt dat de opdracht 
moet zijn om op een innovatieve wijze met deze verantwoordelijkheden om te gaan en ze uit te voeren binnen 
het beschikbare budget. D66 Nieuwegein werkt aan een stad waar ook in 2030 de kwaliteit van de 
dienstverlening van de gemeente hoog is en waar ruimte geboden wordt aan bewoners voor eigen initiatieven. 
 
De huidige economische ontwikkelingen brengen voor veel mensen financiële onzekerheden met zich mee. 
Zeker is dat we in de toekomst anders om zullen gaan met werk en inkomen dan we tot op heden gewend zijn. 
Op welke wijze zich dat precies ontwikkelt, is op dit moment moeilijk te zeggen. 

Stimuleren innovatie 
Wat wel vaststaat, is dat D66 Nieuwegein zich sterk maakt voor een gemeentebestuur dat vertrouwt op de eigen 
kracht van de bewoners als het gaat om initiatieven om een inkomen te verwerven en de samenleving te 
verbeteren. D66 Nieuwegein gelooft dat mensen die zich betrokken voelen bij dingen die om hen heen gebeuren, 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
 
Kop ,  oneven  aan ta l  
r ege ls  Ar ia l  14p t  /  
I n te r l in i e  18  p t  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida iaculis libero, at iaculis felis 
commodo vel. In id dolor neque. Nullam porta 
sit.lakd;lakdslfkas;dlkfa;sldkf;alsdkf;laksdfl;ka
sdfl;kasdl;fkasdl;fkal;sdfkla;dkf 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus s i t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr is t ique fermentum 
sapien eget semper.  
Maur is  u l lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igu la eu suscipi t . 
Pel lentesque matt is  
turpis  id  hendreri t  
faucibus.  Sed nec leo 
qu is metus tempus 
placerat .  Nunc s i t  amet 
od io ve l  l igula  lobort is 
vestibulum in qu is n isl .  
Nunc p lacerat  iacu l is 
l ibero, at  iacul is  fel is  
commodo vel.  In id 
do lor neque. Nul lam 
porta s i t.  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat.  
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>    Inhoudsopgave 

6

> Van burgerparticipatie naar 

overheidsparticipatie 

> Werken aan werk 

> Financiën op orde 

> Nieuwegein toekomstvast 

> Leefbare woonomgeving 

> Zorg en welzijn 

> Jeugd en onderwijs 

> Wonen en ruimtelijke 

ordening 

> Veilig Nieuwegein 

> Bereikbaar Nieuwegein 

> Kunst, cultuur en vrije tijd  

> Nawoord Alexander Pechtold 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
       vervuiler betaalt 
>     Banken die steunen  
       en dienen  
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Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 

justo libero placerat risus, eu ornare enim felis nec nisl. Nulla 

congue, nibh at convallis scelerisque, diam quam lobortis erat, eu 

auctor diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel fringilla 

lectus ullamcorper id. Sed mattis magna nec diam faucibus 

vulputate. Proin vel eros non nisi pretium aliquet in quis metus. 

Suspendisse posuere erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 

tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, placerat 

porttitor nulla. 
 

 

Van burgerparticipatie 
naar  
overheidsparticipatie 
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>    Informatie open en vrij 
      toegankelijk 
>    De overheid is er voor  
      de bewoners en niet  
      andersom 
>    Samenwerken op basis  
      van gelijkwaardigheid 
>    Standpunten 
 

 

 
   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Kop, oneven aantal  
regels Arial  14pt  /  
Inter l inie 18 pt  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed  

 

 

 

 

De manier waarop mensen in onze samenleving onderling tot 

afspraken komen, is sinds een halve eeuw drastisch aan het 

veranderen. Dit heeft betrekking op de rol van de overheid in het 

algemeen en, in het kader van dit verkiezingsprogramma, het 

gemeentebestuur in het bijzonder.  

Vooral de informatierevolutie uit de jaren ’80 van de vorige eeuw 

heeft hier aan bijgedragen en zeker niet in de laatste plaats, de 

ontwikkeling van het internet.  
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De voornaamste taak van het 
gemeentebestuur is te zorgen dat de zaken 
die zijn afgesproken, worden uitgevoerd.  

Samenwerken op basis van 
gelijkwaardigheid 
Horizontale netwerken worden ook van 
groot belang bij de uitvoering van de 
transformaties in de zorg- en welzijnssector. 
Hier ligt echter de nadruk op gelijkwaardige 
samenwerking met omliggende gemeenten. 
Het doel van deze samenwerking is: 
regionale uniformiteit, kosteneffectiviteit en 
transparantie voor gemeentebestuur en 
professionals bij de uitvoering.  

Standpunten 
D66 Nieuwegein wil Nu Vooruit en 
Nieuwegein tot toonbeeld maken van een 
stad met overheidsparticipatie. Onze inzet 
hierbij voor de komende 4 jaar is: 

>  De huidige werkwijze van de 
wijkservicecentra en buurtpleinen 
wordt voortgezet en uitgebreid. 

>  Het gemeentebestuur benadert actief 
wijkplatforms om te weten wat er in 
de wijken speelt. 

>  Het wordt de gewoonste zaak van de 
wereld dat het gemeentebestuur op 
initiatief van bewoners aanschuift aan 
de gesprekstafel om tot oplossingen te 
komen, in plaats van dat het 
gemeentebestuur de bewoners uitnodigt 
om mee te praten over plannen waarvan 
het initiatief bij het gemeentebestuur 
zelf ligt. 

>  Aan de gesprekstafel met bewoners is 
geen onderwerp taboe, zelfs de invulling 
van bezuinigingen niet. 

>  Er is altijd een democratische toets 
bij het aangaan van nieuwe 
samenwerkingsverbanden met andere 
gemeenten voor de uitvoering van de 
transformaties voor zorg en welzijn. 

>  Deze samenwerkingsverbanden zijn 
tevens een basis voor afstemming van 
het gemeentebeleid op thema’s waar 
regionale afstemming meerwaarde heeft. 

>  Gemeentelijke data waarmee 
ondernemers nieuwe toepassingen en 
diensten kunnen ontwikkelen, wordt 
gratis aangeboden (open data). 

>  Een open en transparant 
gemeentebestuur waar ‘alles 
openbaar is, tenzij’. Iedereen kan 
eenvoudig inzicht krijgen in het 
democratisch proces. 

>  Een goede bescherming van de privacy, 
door standaard vanaf het begin van de 
ontwikkeling van beleidsvoornemens, 
producten en diensten rekening te 
houden met de bescherming van 
persoonsgegevens (privacy by 
design). 

>  De gemeente is een klantvriendelijke 
organisatie, die digitale mogelijkheden 
inzet voor betere dienstverlening. 
Burgers en bedrijven kunnen de 
gemeente snel en makkelijk vinden en 
kunnen zaken doen met de gemeente op 
de plek en op het tijdstip waarop het hen 
het beste uitkomt. De online 
dienstverlening is transparant, snel en 
veilig. 

>  Het gebruik van de online 
dienstverlening wordt gestimuleerd door 

Informatie open en vrij toegankelijk 
Waar vroeger het gemeentebestuur een vrijwel allesbepalende rol had en ook het monopolie over de informatie, 
vraagt de huidige samenleving steeds meer om onderlinge afstemming. Verticale hiërarchie wordt vervangen 
door horizontale netwerken, waarbij kennis wordt uitgewisseld op basis van vrij toegankelijke en volledige 
informatie.  

De overheid is er voor de bewoners en niet andersom  
Inspraak van bewoners bij plannen van het gemeentebestuur is een eerste stap geweest op weg naar 
gelijkwaardigheid tussen gemeentebestuur en bewoners. D66 Nieuwegein wil verder gaan en van 
‘burgerparticipatie’ de stap naar ‘overheidsparticipatie’ maken.  
 
Een belangrijk uitgangspunt van D66 Nieuwegein is dat de overheid er is voor de bewoners en niet andersom. 
Dit betekent dat voor tal van zaken die onder de verantwoordelijkheid vallen van het gemeentebestuur, zoals 
bijvoorbeeld het oplossen van een parkeerprobleem of de inrichting en het beheer van het openbaar groen, het 
initiatief niet alleen bij het gemeentebestuur kan liggen, maar ook bij de bewoners. Hierbij is geen sprake van 
een “u vraagt en wij draaien” situatie. Initiatieven moeten passen binnen de financiële kaders van de gemeente. 
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deze aantrekkelijk te maken, bewoners te 
informeren over de voordelen ervan en 
ondersteuning te bieden wanneer dit 
gewenst is. Online dienstverlening is 
voor bewoners een recht, geen 
verplichting. 

>  De gemeente werkt actief aan de gewenste 
ambtelijke omslag: van beleids-‘makers’ 
naar beleids-‘krijgers’. De rol van 
ambtenaren verschuift van beleid maken 
naar processen begeleiden. Inwoners en 
organisaties willen in dit tijdperk van 
internet en social media zelf keuzes 
bepalen, voor henzelf en hun directe 
omgeving.  

>  Waardepapieren, zoals bijvoorbeeld 
het rijbewijs, worden thuis bezorgd 
volgens de afspraken zoals deze gemaakt 
zijn via het digitaal loket. Dit  scheelt voor 
de bewoners een gang naar het 
gemeentehuis en een uitgifteloket voor het 
gemeentebestuur. 

>  Er  wordt een proeftraject opgestart 
website waarop burgers gevraagd en 
ongevraagd advies kunnen geven aan de 
raad en zaken voor de politieke agenda 
kunnen aandragen. 

>  Het gemeentebestuur gaat faciliteren in 
plaats van organiseren. 

>  Een lokale Balkenendenorm wordt 
ingevoerd voor instellingen die door de 
gemeente worden gesubsidieerd. De 
bestuurders van deze instellingen mogen 
niet meer verdienen dan 130% van het 
salaris van de burgemeester. Komen ze 
daarover heen, dan wordt het meerdere 
gekort op hun subsidie. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
 
Kop ,  oneven  aan ta l  
rege l s  A r ia l  14p t  /  
I n te r l i n ie  18  p t  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida iaculis libero, at iaculis felis 
commodo vel. In id dolor neque. Nullam porta 
sit.lakd;lakdslfkas;dlkfa;sldkf;alsdkf;laksdfl;ka
sdfl;kasdl;fkasdl;fkal;sdfkla;dkf 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat.  
 

 

 

 

 

 

 

Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 

justo libero placerat risus, eu ornare enim felis nec nisl. Nulla 

congue, nibh at convallis scelerisque, diam quam lobortis erat, eu 

auctor diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel fringilla 

lectus ullamcorper id. Sed mattis magna nec diam faucibus 

vulputate. Proin vel eros non nisi pretium aliquet in quis metus. 

Suspendisse posuere erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 

tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, placerat 

porttitor nulla. 
 

 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
       vervuiler betaalt 
>     Banken die steunen  
       en dienen  

Werken aan  
werk 
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>    Gebruik de lokale kracht 
>    Goede digitale infrastructuur 
>    Standpunten 
   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Kop, oneven aantal  
regels Arial  14pt  /  
Inter l inie 18 pt  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed  

 

 

 

 

De huidige arbeidsmarkt vraagt nadrukkelijk om aandacht voor het 

behoud en uitbreiding van werkgelegenheid. D66 Nieuwegein wil de 

komende vier jaar bereiken dat er een actief beleid komt om nieuwe 

werkgelegenheid te scheppen. Dit willen we doen we door 

mogelijkheden te benutten om te versterken wat er al aan 

bedrijvigheid is en ons daarin te onderscheiden. Daarnaast willen we 

vooral kansen bieden aan bewoners en ondernemers met eigen 

initiatief.  
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>  Inkoop door de gemeente wordt gedaan 
op basis van functionele aanbesteding in 
plaats van in detail te beschrijven wat de 
gemeente wil hebben. Hierdoor komt er 
ruimte voor lokale en kleinere bedrijven 
om hun innovatiekracht aan te 
spreken. 

>  Het gemeentebestuur lobbyt actief om 
bedrijven naar Nieuwegein te halen, bij 
voorkeur bedrijven die gekoppeld zijn 
aan zorg en High Tech bedrijfstakken. 

>  De ontwikkeling van Het Klooster. Dit 
wordt een duurzaam overslagterrein en 
is een ‘broedkamer’ voor de 
ontwikkeling van vernieuwing op het 
gebied van logistiek en de duurzame 
inzet van scheepvaart en autoverkeer. 

>  De rol van Nieuwegein als regionaal 
onderwijscentrum wordt versterkt, 
met name gericht op het hoger 
beroepsonderwijs en daarbij de relaties 
met de lokale bedrijven te stimuleren. 

>  Het gebruik van bestaande locaties voor 
vergaderen en het organiseren van 
congressen wordt bevorderd.  

>  Initiatieven van bewoners om hun huis 
te gebruiken als bedrijfspand, 
bijvoorbeeld in de opstartfase van een 
webshop wordt gestimuleerd. Het 
bestemmingsplan moet deze ruimte 
bieden. 

>  Het gemeentebestuur start een lobby 
naar bedrijven die te kampen hebben 
met leegstand om bijvoorbeeld ZZP’ers 
te huisvesten. 

>  Administratieve drempels en 
regeldruk worden weggenomen 

voor klein ondernemerschap. Het 
uitgangspunt moet zijn ‘ja, mits’ in 
plaats van ‘nee, tenzij’. 

>  Nieuwegein wordt wireless city met  
een fijnmazig netwerk van glasvezel-
infrastructuur. WiFi-technologie die 
over de hele wereld wordt gebruikt, is 
immers in Nieuwegein uitgevonden. 

>  Winkels moeten open kunnen zijn 
op het moment dat klanten en 
winkeliers daar behoefte aan hebben. 

Gebruik de lokale kracht 
Versterking zoeken we nadrukkelijk op het gebied van logistiek, aansluitend op de regionale functie van Het 
Klooster en onze water- en snelwegen. Ook zien we kansen op het gebied van zorg, aansluitend op de regionale 
functie van het St. Antonius Ziekenhuis en voor de hoogwaardige technische sector. De ervaring leert dat 
economische sectoren beter gaan functioneren als er tussen meerdere bedrijven onderling handel ontstaat. Dit 
kunnen concrete producten zijn, maar ook kennis. Bundeling van activiteit trekt nieuwe activiteit aan.  

Goede digitale infrastructuur 
Door de centrale ligging van Nieuwegein in Nederland en de goede bereikbaarheid zullen we ons ook richten op 
bedrijvigheid die gericht is op het samenbrengen van mensen. Hierbij willen we ons voornamelijk richten op het 
faciliteren van vergaderen, het houden van congressen, maar ook op onderwijs. Vanzelfsprekend kan dit alleen 
als er een goede infrastructuur is voor communicatie: daar waar de gemeente haar invloed kan uitoefenen, zet 
D66 Nieuwegein in op de ontwikkeling van een hoogwaardig netwerk voor glasvezel en wireless internet.  

Standpunten 
D66 Nieuwegein wil Nu Vooruit en van Nieuwegein een economisch gezonde, faciliterende stad maken. Onze 
inzet hierbij voor de komende 4 jaar is: 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
 
Kop ,  oneven  aan ta l  
rege l s  A r ia l  14p t  /  
I n te r l i n ie  18  p t  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida iaculis libero, at iaculis felis 
commodo vel. In id dolor neque. Nullam porta 
sit.lakd;lakdslfkas;dlkfa;sldkf;alsdkf;laksdfl;ka
sdfl;kasdl;fkasdl;fkal;sdfkla;dkf 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat.  
 

 

 

 

 

 

 

Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 

justo libero placerat risus, eu ornare enim felis nec nisl. Nulla 

congue, nibh at convallis scelerisque, diam quam lobortis erat, eu 

auctor diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel fringilla 

lectus ullamcorper id. Sed mattis magna nec diam faucibus 

vulputate. Proin vel eros non nisi pretium aliquet in quis metus. 

Suspendisse posuere erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 

tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, placerat 

porttitor nulla. 
 

 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
       vervuiler betaalt 
>     Banken die steunen  
       en dienen  

Financiën 
op orde 
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>    Anders organiseren 
>    Nieuwegein blijft goedkoop 
>    Subsidies zijn tijdelijk 
>    Standpunten 
   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Kop, oneven aantal  
regels Arial  14pt  /  
Inter l inie 18 pt  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed  

 

 

 

 

Nieuwegein stond in 2012 op de 13e plaats van goedkoopste 

gemeenten als het gaat om woonlasten voor huishoudens met meer 

dan 1 persoon. Ondanks het feit dat in de toekomst steeds meer 

creativiteit van het gemeentebestuur wordt gevraagd om met minder 

geld meer te (moeten) doen, zet D66 Nieuwegein eropin om ook in de 

periode 2014 – 2018 de kosten voor de bewoners laag te houden. 

Daarbij is de hoogte van de OZB niet heilig als de inrichting van de 

samenleving of kwaliteit van de stad daarom vragen. 

  



   
 
V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a  D 6 6  N i e u w e g e i n  2 0 1 4 / 2 0 1 8               N i e u w e  w e l v a a r t  

1 4  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standpunten 
D66 Nieuwegein wil Nu Vooruit en 
Nieuwegein voor alle inwoners betaalbaar 
houden. Onze inzet hierbij voor de komende 
4 jaar is:  

>  De woonlasten blijven laag, zodat 
Nieuwegein in 2018 nog steeds bij de 
laagste 5% van Nederland hoort. 

>  De meerjarenbegroting is sluitend: 
er wordt niet méér structureel geld 
uitgegeven dan er structureel 
binnenkomt. 

>  Wanneer bezuinigd moet worden, kijken 
we eerst naar mogelijkheden om de 
uitgaven omlaag te brengen door 
bijvoorbeeld de kerntaken expliciet 
te maken. Dit wordt gedaan in een open 
discussie met de raad en bewoners, 
voordat we besluiten om de OZB te 
verhogen. Mocht verhoging van de OZB 
onvermijdelijk zijn, dan vindt D66 
Nieuwegein dat het gemeentebestuur 
verantwoording moet afleggen aan de 
bewoners in de uitleg bij het 
aanslagbiljet. 

>  Wanneer bezuinigingen leiden tot 
voorstellen voor krimp van het 
ambtenarenapparaat, zijn kwaliteit en 
een evenwichtige afspiegeling van 
de samenleving bepalend bij de 
invulling van de krimp. Het mag niet ten 
koste gaan van jong talent. 

>  De gemeente gaat een kritisch beleid 
voeren bij het verstrekken van 
subsidies. Uitgangspunt is dat 
subsidies altijd tijdelijk zijn. Het effect 

van subsidies moet periodiek worden 
geëvalueerd, waarbij het 
gemeentebestuur de ontvangers van 
subsidies stimuleert zelf nieuwe 
financiële middelen aan te boren, 
bijvoorbeeld door niet gelijk voor elke 
euro extra inkomsten een euro subsidie 
in te houden, maar deze maar voor een 
deel terug te brengen. Als het gaat om 
taken die in opdracht van het 
gemeentebestuur worden uitgevoerd, is 
de financiering gebaseerd op 
projectsubsidies. 

>  Een actieve rol van een gemeentelijke 
rekenkamer zorgt voor transparantie 
in de gemeentefinanciën. D66 
Nieuwegein wil dat de rekenkamer één 
groot onderzoek per jaar doet en daar 
voldoende budget voor heeft. 

D66 Nieuwegein is van mening dat er eerst door anders en meer 

samen te organiseren naar besparingen moet worden gezocht 

alvorens naar de OZB te kijken. D66 Nieuwegein wil, mocht het nodig 

zijn, vooral bezuinigen op het ambtenarenapparaat, welzijnswerk en 

re-integratie. Wij willen onderwijs, sport, zorg en fietsmobiliteit juist 

ontzien. 
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Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 

justo libero placerat risus, eu ornare enim felis nec nisl. Nulla 

congue, nibh at convallis scelerisque, diam quam lobortis erat, eu 

auctor diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel fringilla 

lectus ullamcorper id. Sed mattis magna nec diam faucibus 

vulputate. Proin vel eros non nisi pretium aliquet in quis metus. 

Suspendisse posuere erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 

tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, placerat 

porttitor nulla. 
 

 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
       vervuiler betaalt 
>     Banken die steunen  
       en dienen  

Nieuwegein  
toekomstvast 
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>    Klimaatneutrale stad 
>    Isolatie bestaande bouw 
>    Creatieve oplossingen 
>    Standpunten   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Kop, oneven aantal  
regels Arial  14pt  /  
Inter l inie 18 pt  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed  

 

 

 

 

Een toekomstvaste stad is een duurzame stad! Toekomstvast betekent 

zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en werken aan 

schone lucht, een groene omgeving met zo min mogelijk 

omgevingslawaai.  

D66 Nieuwegein richt zich op het bereiken van een klimaatneutrale 

stad in 2040 en een forse reductie van de uitstoot van CO2. De 

activiteiten van de gemeente dienen daartoe te worden uitgevoerd met 

een milieubewust gebruik van grondstoffen voor de energieopwekking 

en voor de bouw. 
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>  Toepassen van (waar mogelijk groene) 
LED in straatverlichting (de 
straatverlichting in Nieuwegein moet de 
komende raadsperiode vervangen 
worden). De benodigde energie wordt 
duurzaam opgewekt. 

>  De gemeente faciliteert alle reële en 
creatieve oplossingen van inwoners 
en ondernemers om reststroom of 
restwarmte van industriële processen te 
hergebruiken. Onnodige belemmeringen 
om deze oplossingen in te voeren, 
bijvoorbeeld als gevolg van inflexibele 
bestemmingsplannen, wil D66 
Nieuwegein wegnemen. 

>  Terugdringen van de CO2-uitstoot 
samen met andere partners 
(Rijkswaterstaat, omliggende 
gemeenten) actief ter hand te nemen. 
Ook het inzetten op doorstroom–
regelingen voor het autoverkeer op de 
grote ontsluitingswegen draagt hier aan 
bij. 

>  Actieve lobby om te komen tot reductie 
van verkeersgeluid en als gemeente 
zelf aanvullende maatregelen nemen om 
de geluidsoverlast bij de 600 inwoners 
die gebukt gaan onder ernstige overlast 
te reduceren. 

>  Braakliggende grond moet kunnen 
worden ingezet als plaats voor een 
zonnepark of als windenergielocatie, 
totdat de grond het bedrijventerrein 
wordt waar de gemeente het ooit voor 
aankocht. 

>  Het gemeentebestuur maakt bindende 
afspraken met corporaties over het 
isoleren van woningen. 

Standpunten 
D66 Nieuwegein wil Nu Vooruit met een duurzame stad. Onze inzet hierbij voor de komende 4 jaar is: 

>  De gemeente gaat het concept van duurzaam inkopen nog verder uitbreiden. Met als doel dat de kosten over 
de gehele levensduur (levensloopkosten, ook wel Total Cost of Ownership genoemd) van een product, 
gebouw of installatie worden meegewogen en niet alleen gekeken wordt naar de aanschafkosten. Daarmee 
zal de gemeente kiezen voor oplossingen die op de lange termijn het meest economisch en duurzaam zijn. 

>  Er komt toezicht door de gemeente op zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen (cradle2cradle) bij 
het inkoopproces van de gemeente. 

>  Grootschalige inzet op isolatie van bestaande bouw. Het gaat hierbij om zowel de gebouwen die in 
beheer zijn bij de gemeente als om het particulier vastgoed en de sociale woningbouw. De procedures voor 
isolatie en het verstrekken van subsidies hiervoor willen we vereenvoudigen. Naast het besparen op 
natuurlijke grondstoffen moet isolatie ook leiden tot werkgelegenheid in Nieuwegein en verlaging van de 
woonlasten. 

>  Realisatie van veilige zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, waarvan de opbrengsten ten goede 
komen aan de bewoners van Nieuwegein. 
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Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 

justo libero placerat risus, eu ornare enim felis nec nisl. Nulla 

congue, nibh at convallis scelerisque, diam quam lobortis erat, eu 

auctor diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel fringilla 

lectus ullamcorper id. Sed mattis magna nec diam faucibus 

vulputate. Proin vel eros non nisi pretium aliquet in quis metus. 

Suspendisse posuere erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 

tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, placerat 

porttitor nulla. 
 

 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
       vervuiler betaalt 
>     Banken die steunen  
       en dienen  

Leefbare  
woonomgeving 
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>    Versterken groenstructuur 
>    Hogere kwaliteit stadsbeheer 
>    Samen met bewoners 
>    Standpunten 
   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Kop, oneven aantal  
regels Arial  14pt  /  
Inter l inie 18 pt  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed  

 

 

 

 

In het verlengde van een toekomstvaste stad op het gebied van 

klimaat, vinden we toekomstvastheid net zo belangrijk als het gaat om 

de inrichting van onze leefomgeving. Onze aandacht gaat hierbij uit 

naar het versterken van de kwaliteit en structuur van het groene 

karakter van Nieuwegein.  

Deze groenstructuur is immers de zuurstofvoorziening en het 

luchtfilter van onze stad.  
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>  Wanneer bedrijven of verenigingen van 
eigenaren grotere stukken groen willen 
adopteren en onderhouden, moet dat 
wat D66 Nieuwegein betreft kunnen. 

>  Hondenuitlaatgebieden worden 
verbonden en worden, waar mogelijk, 
weggehaald op plekken waar deze direct 
voor de deur van bewoners gelegen zijn. 
In samenspraak met de wijkplatforms 
willen we meer vuilnisbakken plaatsen 
voor volle hondenpoepzakjes. 

>  Het beheer en onderhoud aan het groen, 
zoals onkruidbestrijding, wordt 
uitgevoerd met milieuvriendelijke 
middelen. 

>  Bestaande groene gebieden worden met 
elkaar verbonden. Daardoor werken we 
mee aan de realisatie van een robuuste 
Ecologische Hoofdstructuur. 

>  Behoud en ontwikkeling van natuurlijke 
waarden in de stad, die in evenwicht zijn 
met de belangen voor bouwen, werken, 
wonen en recreëren. 

>  In de binnenstad kijken we ook naar 
mogelijkheden voor ‘verticaal’ groen, 
begroeiing tegen vastgoed en 
afscheidingen in de openbare ruimte. 

Hogere kwaliteit stadsbeheer 
Hiertoe willen we het stadsbeheer op een hoger kwaliteitsniveau brengen en daar ook extra geld voor reserveren. 
Dit geldt niet alleen voor de officiële natuurgebieden en parken, maar ook voor het groen in de buurt, zoals de 
bomen in de straat, tuinen en het groen op braakliggend terrein.  

Samen met bewoners 
Omdat het om de directe leefomgeving gaat, betrekt D66 Nieuwegein de bewoners actief bij het maken van de 
inrichtingsplannen, bijvoorbeeld via de wijkplatforms. Dit is vooral relevant in wijken waar bewoners er direct 
profijt van hebben in de vorm van hogere huizenprijzen en een mooiere woonomgeving. 

Standpunten 
D66 Nieuwegein wil Nu Vooruit met een schone leefomgeving. Onze inzet hierbij voor de komende 4 jaar is: 

>  De bouw van woningen en bedrijven op locaties die zijn bestemd als natuurgebied wordt tegen gegaan. 

>  De gemeente stimuleert de verkoop van snippergroen en/of het onderhoud daarvan door bewoners en 
bedrijven. 
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Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 

justo libero placerat risus, eu ornare enim felis nec nisl. Nulla 

congue, nibh at convallis scelerisque, diam quam lobortis erat, eu 

auctor diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel fringilla 

lectus ullamcorper id. Sed mattis magna nec diam faucibus 

vulputate. Proin vel eros non nisi pretium aliquet in quis metus. 

Suspendisse posuere erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 

tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, placerat 

porttitor nulla. 
 

 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
       vervuiler betaalt 
>     Banken die steunen  
       en dienen  

Zorg en  
welzijn 
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>    Nieuwe taken voor gemeente 
>    Beter organiseren 
>    Inzetten op preventie 
>    Innovatie 
>    Samenredzaamheid 
>    Altijd beschikbaar voor de  
      kwetsbaarste mensen 
>    Standpunten 
         

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Kop, oneven aantal  
regels Arial  14pt  /  
Inter l inie 18 pt  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed  

 

 

 

 

Er zijn belangrijke ontwikkelingen op het gebied van zorg. De 

verzorgingsstaat heeft zijn langste tijd gehad. Aan de ene kant is er de 

vergrijzing die Nieuwegein harder treft dan andere gemeenten, aan de 

andere kant zien we de overheveling van taken naar gemeenten. Denk 

aan taken die vroeger onder de AWBZ, de zorgverzekering (GGZ) of 

onder de Wet Werk en Inkomen vielen.  

Ook taken op het gebied van de Jeugdzorg komen van de provincie 

over naar de gemeente. En het moet allemaal voor minder geld.  
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>  De inrichting van ketenzorg voor 
chronisch zieken, waarbij huisartsen, 
wijkverpleging, specialistische zorg en 
de patiënt nauw samenwerken. Zij 
stemmen onderling behandeling en 
financiering af. 

>  Inzetten op het vroegtijdig signaleren 
van de vraag naar zorg (preventie). Dit 
voorkomt dure zorg op termijn. D66 
Nieuwegein wil voor dit doel dat er meer 
regie in de wijk komt.  

>  Kwaliteit en de mogelijkheden om regie 
te voeren bij aanbestedingen in de zorg 
en niet alleen selecteren op basis van de 
laagste prijs. Marktpartijen willen we 
hierbij uitdrukkelijk uitdagen om met 
innovatieve ideeën te komen. 

>  Zoveel mogelijk benutten van de 
mogelijkheden die de sociale kring 
kan bieden bij het leveren van 
zorgtaken. Wie veel met en in zijn eigen 
omgeving kan organiseren, of het 
makkelijk zelf kan betalen, bespaart de 
samenleving niet alleen geld, het bindt 
ook onderling.  
Tegelijkertijd wil D66 Nieuwegein  dat 
mensen in Nieuwegein niet alleen op 
zichzelf aangewezen zijn: de gemeente 
springt bij als mensen zelf geen geld, 
kennissen of familie hebben om te 
helpen. De gemeente kan helpen hulp 
uit eigen kring te mobiliseren en kan er 
dan ook voor waken dat mantelzorgers 
in de sociale kring niet overbelast raken. 
Zorg en welzijn blijven zo betaalbaar en 
altijd beschikbaar voor de 
kwetsbaarste mensen. 

>  Ondersteuning bij de zorgvraag: 
iedereen kan bij een zorgvraag een 
beroep doen op de gemeente. De 
gemeente faciliteert en ondersteunt de 
zorgvrager bij het zoeken naar een 
oplossing.  
Het uitgangspunt van D66 Nieuwegein 
is dat samenredzaamheid hierbij 
voorop staat. 

>  Specifiek gericht op de bestrijding van 
armoede, maakt D66 Nieuwegein zich 
sterk om in ieder geval de informatie 
over de mogelijkheden van sociale 
voorzieningen, volledig en op een 
eenvoudige manier aan te bieden. Dit 
om de toegankelijkheid tot informatie 
over uitkeringen e.d. te vergroten. Dit 
gebeurt in eerste instantie bij de loketten 
van de gemeente. Daarnaast bekijken wij 
de mogelijkheden om volledige 
informatie aan te gaan bieden op 
plaatsen buiten het gemeentehuis, waar 
mensen komen die afhankelijk zijn van 
sociale zorg. 

>  Tot slot wil D66 Nieuwegein 
cliëntenraden en de Wmo-raad een 
adviserende stem geven bij het 
evalueren van zorgaanbieders. Deze 
evaluatie laten we samen met de 
klachten en de klachtenafhandeling 
meewegen bij nieuwe contractverlening. 

Desondanks ziet D66 Nieuwegein volop kansen om zorg en welvaart op niveau te houden.  

Beter organiseren 
Wat D66 Nieuwegein niet wil, is dat de taken alleen worden overgeheveld met korting. We willen ook een 
kwaliteitsslag maken. Dat kan ook, zoals we in andere gemeenten als IJsselstein en Breda al hebben aangetoond. 
Verbinden en vernieuwen, om de bewoners van Nieuwegein in de toekomst kwalitatieve zorg te kunnen blijven 
bieden.  

Standpunten 
D66 Nieuwegein wil Nu Vooruit en ziet volop kansen voor het handhaven van de kwaliteit van zorg en welzijn in 
Nieuwegein. Onze inzet hierbij voor de komende 4 jaar is: 

>  Samenwerking tussen zorgverleners, de gemeente Nieuwegein en de omliggende gemeenten Vianen, 
Lopik, IJsselstein en Houten. Dit leidt tot minder verschillende loketten en zorgt ervoor dat de zorg zo dicht 
mogelijk bij de bewoners wordt georganiseerd. 

>  Vermindering van de bureaucratie, waardoor de mogelijkheden groter worden voor het leveren van 
maatwerk aan bewoners die voor meerdere hulpvragen afhankelijk zijn van de gemeente. 
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Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 

justo libero placerat risus, eu ornare enim felis nec nisl. Nulla 

congue, nibh at convallis scelerisque, diam quam lobortis erat, eu 

auctor diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel fringilla 

lectus ullamcorper id. Sed mattis magna nec diam faucibus 

vulputate. Proin vel eros non nisi pretium aliquet in quis metus. 

Suspendisse posuere erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 

tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, placerat 

porttitor nulla. 
 

 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
       vervuiler betaalt 
>     Banken die steunen  
       en dienen  

Jeugd en  
onderwijs 
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>    Brede scholen 
>    Basisscholen beter verdelen 
>    Voortgezet onderwijs 
>    Onderwijs en de arbeidsmarkt 
>    HBO opleidingen voor zorg en  
      logistiek 
>    Zijn wie je bent 
>    Standpunten 
         

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Kop, oneven aantal  
regels Arial  14pt  /  
Inter l inie 18 pt  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed  

 

 

 

 

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. Wij willen 

onderwijs weer de kwaliteit en aandacht geven die het verdient. Met 

leraren die het beste uit zichzelf en hun leerlingen kunnen halen. En 

een overheid die daar waardering voor heeft.  

D66 Nieuwegein wil voortreffelijk onderwijs dat goed aansluit op de 

arbeidsmarkt. Met universiteitsstad Utrecht nabij is ook in 

Nieuwegein meer mogelijk. 
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Wat D66 Nieuwegein wil, is in samenspraak 
met de scholen en gemeenten in onze regio 
(IJsselstein, Vianen, Houten) de spreiding 
van de onderwijstypen verbeteren.  

Onderwijs en arbeidsmarkt 
D66 Nieuwegein vindt dat de gemeente de 
samenwerking tussen het VMBO enerzijds 
en het MBO en de lokale arbeidsmarkt 
anderzijds moet stimuleren. Een betere 
afstemming zal leiden tot minder uitval, een 
interessanter lesprogramma en betere 
aansluiting op de arbeidsmarkt. Er moet een 
samenhangend en flexibel netwerk ontstaan. 

HBO opleidingen voor zorg en 
logistiek 
Bovendien vinden wij dat in Nieuwegein 
ruimte is om HBO-opleidingen op het gebied 
van zorg (gerelateerd aan het St. Antonius 
Ziekenhuis) en logistiek (Het Klooster) aan 
te bieden. Het versterkt de lokale economie 
en leidt tot specifieke kennisontwikkeling 
dat past binnen Nieuwegein. De gemeente 
moet een actieve lobby voeren om dit 
mogelijk te maken. 

Zijn wie je bent 
Bij het voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten is het bestrijden van verzuim 
een belangrijke preventieve stap. De school 
is volgens D66 Nieuwegein ook de meest 
uitgelezen plek om aandacht te besteden aan 
waarden als tolerantie en ‘zijn wie je bent’.  

Standpunten 
D66 Nieuwegein wil Nu Vooruit met 
kwalitatief goed onderwijs. Onze inzet 
hierbij voor de komende 4 jaar is: 

>  Geef kinderen meer te zeggen over de 
inrichting van schoolpleinen en 
speelplekken in hun buurt; 

>  Invloed van het gemeentebestuur op de 
kwaliteit van het onderwijs. We gaan 
gesprekken aan met de schoolbesturen 
in situaties waar, voor het welzijn van 
kinderen, verbeteringen mogelijk en 
wenselijk zijn. Daarbij komen 
onderwerpen als discriminatie, 
criminaliteit en kansen voor 
zelfontplooiing van de kinderen aan bod. 

>  Actieve betrokkenheid van het 
gemeentebestuur bij de taak van de 
Onderwijsinspectie en indien daar 
aanleiding toe is, in overleg met de 
inspectie, taken ten aanzien van 
schoolverzuimadministratie en het 
uitdelen van boetes over te nemen. 

>  De verdere ontwikkeling van het concept 
van de brede school naar 'alles-in-1-
scholen' of integrale kindcentra. Dit 
komt het welzijn van de kinderen ten 
goede en zorgt voor meer gelijke kansen.  
D66 Nieuwegein wil dat het 
gemeentebestuur van Nieuwegein 
initiatiefnemer is bij het tot stand 
komen hiervan. Deze ontwikkeling zorgt 
er tevens voor dat we kunnen volstaan 
met minimaal 1 brede school per wijk en 
maximaal 2. Alleen in groeiwijken zijn 
meer scholen nuttig. 

>  Het gebruik bevorderen van 
schoolgebouwen buiten schooltijden, 
bijvoorbeeld voor sport, cultuur en 
buitenschoolse opvang. Dit scheelt 
leegstand en het bebouwen van groen 

Brede scholen 
D66 Nieuwegein is voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs, ook kinderopvang, voorschoolse 
educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen 
op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren. 
Scholen moeten niet te groot, maar ook niet te klein zijn.  

Basisscholen beter verdelen 
Feit is dat het aantal kinderen gestaag af neemt. Met alle gevolgen voor de sociale cohesie in de wijken en de 
bezetting van basisscholen. D66 Nieuwegein wil de periode 2014-2018 benutten om met de scholen en 
schoolbesturen een plan te ontwikkelen over hoe basisscholen verdeeld kunnen worden over de wijken in 2020. 
Daarbij is samenvoeging van scholen op verschillende grondslagen in één gebouw uitgangspunt, waarbij het 
eigen karakter van het onderwijs behouden moet blijven en de aandacht voor het welzijn van kinderen centraal 
staat.  

Voortgezet onderwijs 
Nieuwegein vervult een bovenlokale rol als het gaat om voortgezet onderwijs. Met drie goede scholen binnen 
onze gemeentegrenzen (Cals, Oosterlicht en het Anna van Rijn College) zijn we goed voorzien op VMBO, HAVO 
en VWO niveau. Echter, de positie van het VMBO staat onder druk. Onterecht wat ons betreft.  
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elders in de gemeente. 

>  Doorgroeimogelijkheden binnen 
Nieuwegein door een actieve lobby van het 
gemeentebestuur om HBO-opleidingen op 
het gebied van zorg (St. Antonius) en 
logistiek (Het Klooster) naar Nieuwegein 
te halen. 

>  Tot slot wil D66 Nieuwegein dat het 
gemeentebestuur ondernemers en de 
onderwijsinstellingen om de tafel brengt 
om (zo vaak als nodig is) het 
opleidingsaanbod op de lokale vraag af te 
stemmen. 



   
 
V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a  D 6 6  N i e u w e g e i n  2 0 1 4 / 2 0 1 8               N i e u w e  w e l v a a r t  

2 8  
 

  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 

justo libero placerat risus, eu ornare enim felis nec nisl. Nulla 

congue, nibh at convallis scelerisque, diam quam lobortis erat, eu 

auctor diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel fringilla 

lectus ullamcorper id. Sed mattis magna nec diam faucibus 

vulputate. Proin vel eros non nisi pretium aliquet in quis metus. 

Suspendisse posuere erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 

tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, placerat 

porttitor nulla. 
 

 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
       vervuiler betaalt 
>     Banken die steunen  
       en dienen  

Wonen en  
ruimtelijke 
ordening 
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>    Meer variatie 
>    Opknappen moet 
>    Leegstand aanpakken 
>    Nieuwe taken 
>    Standpunten 
   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Kop, oneven aantal  
regels Arial  14pt  /  
Inter l inie 18 pt  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed  

 

 

 

 

De woningen in de meeste wijken van Nieuwegein zijn een typisch 

product van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Inmiddels zijn we ruim 

30 jaar verder en onze normen over wonen zijn veranderd. Wat we 

normaal of zelfs modern vonden ten tijde van de grote uitbreiding 

tussen Jutphaas en Vreeswijk, vinden we nu ‘ouderwets’.  

Ook de samenstelling van de inwoners van Nieuwegein is veranderd: 

we zijn gemiddeld ouder geworden, er zijn meer gebroken gezinnen, 

meer starters, gezinnen worden kleiner en ook zijn de verschillen 

groter geworden voor wat betreft afkomst, zowel sociaal als cultureel.  
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Standpunten 
D66 Nieuwegein wil Nu Vooruit en onze stad 
uitbouwen tot een moderne stad, waar 
iedereen voldoende keus heeft in 
verschillende typen van woningen en waar 
geen leegstand is op bedrijventerreinen. 
Onze inzet hierbij voor de komende 4 jaar is:  

>  De gemeente  gaat samenwerking aan 
met bewoners om te komen tot een 
prettigere woonsituatie. 

>  In overleg met woningcorporaties en 
projectontwikkelaars wordt aangestuurd 
op meer variatie in de woningbouw en 
meer invloed van individuele 
kopers, hierbij ook nadrukkelijk 
aandacht voor de ‘sfeer’ van de 
woningen. 

>  De ontwikkeling van studenten–
woningen wordt gestimuleerd.  

>  Aandacht voor jongeren op de 
woningmarkt! Dit betekent: uitgestelde 
betaling voor startersleningen, maar ook 
mogelijkheden bieden zoals bijvoorbeeld 
het inwonen bij ouderen die een deel 
van het huis ‘over’ hebben. 

>  Leegstaande kantoren en andere 
bedrijfspanden worden waar mogelijk 
omgebouwd tot woningen of zzp-
werkplekken. 

>  Transformatie van bestaande 
gebouwen en bouwlocaties met 
leegstand in plaats van nieuwbouw. 
Dergelijke transformatie is goed voor de 
leefbaarheid maar is ook vaak veel 
duurzamer. 

>  Stimuleren dat grondeigenaren met deze 
transities aan de slag gaan. 

>  Meer mogelijkheden benutten om in de 
behoefte aan gezinswoningen te 
voorzien, bijvoorbeeld door het mogelijk 
te maken dat bestaande woningen 
worden gesplitst; 

>  Woningen voor ouderen integreren in de 
wijken. 

>  Geef 55-plussers voorrang als zij uit een 
eensgezinscorporatiewoning verhuizen 
naar een levensloopbestendige 
woning. 

>  Om de aantrekkelijkheid van woningen 
te vergroten wordt, bij het verlenen van 
een omgevingsvergunning, uitgegaan 
van het bouwbesluit voor nieuwbouw in 
plaats van renovatie.  

>  D66 Nieuwegein is voorstander van 
voortzetting van de huidige 
samenwerking tussen woningcorporaties 
en gemeentebestuur onder de nieuwe 
wetgeving. De gesprekken met de 
woningcorporaties richten zich daarbij 
in het bijzonder op het gebied van de 
leefbaarheid van de woonomgeving en 
het tot stand brengen van gewenste 
voorraad sociale woningen. 

>  Het gemeentebestuur zoekt proactief de 
samenwerking met andere gemeentes 
die dezelfde woningcorporaties moeten 
aansturen als Nieuwegein. 

>  Herontwikkeling gebied Herenstraat, 
Kruyderlaan inclusief Henkelterrein 
meer actief ter hand nemen. 

In deze tijden van scheefwonen is er kortom meer behoefte aan variatie in woningtype om aan ieders wensen te 
kunnen voldoen.  

Opknappen moet 
Wat voor wonen geldt, geldt ook voor werken en de verdeling van bestemmingen over Nieuwegein in het 
algemeen. Waar we nog tot voor kort uitgingen van ongeremde groeimogelijkheden voor bedrijvigheid, 
constateren we nu dat er een grote leegstand is van met name kantoorpanden. Ook hier zien we dus dat de 
behoefte niet meer goed aansluit op wat in het (recente) verleden gebouwd is. Een ander aspect van een jonge 
stad in ontwikkeling is dat sommige delen van de stad na 30 jaar toe zijn aan een opknapbeurt.  

Leegstand aanpakken 
Het doel van D66 Nieuwegein is dat de gemeente de komende jaren werkt het wegwerken van de leegstand en 
het aanpakken van de verrommeling. Uiteindelijk moet dit leiden tot een verbetering van de waardering van de 
stad. De inwoners mogen weer trots zijn op hun stad!  

Nieuwe taken 
De nieuwe Woningwet houdt een verandering in van de relatie tussen het gemeentebestuur en de 
woningcorporaties. Gemeentes gaan de corporaties aansturen. Daarnaast worden de financiële eisen aan de 
corporaties strenger.  
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Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 

justo libero placerat risus, eu ornare enim felis nec nisl. Nulla 

congue, nibh at convallis scelerisque, diam quam lobortis erat, eu 

auctor diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel fringilla 

lectus ullamcorper id. Sed mattis magna nec diam faucibus 

vulputate. Proin vel eros non nisi pretium aliquet in quis metus. 

Suspendisse posuere erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 

tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, placerat 

porttitor nulla. 
 

 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
       vervuiler betaalt 
>     Banken die steunen  
       en dienen  

Veilig  
Nieuwegein 
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>    Preventie 
>    Zichtbare handhaving 
>    Privacy is beschermd 
>    Vóór coffeeshop 
>    Standpunten 
   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Kop, oneven aantal  
regels Arial  14pt  /  
Inter l inie 18 pt  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed  

 

 

 

 

Veiligheid is een voorwaarde voor een prettige leefomgeving. Het 

gevoel van veiligheid is afhankelijk van hoe kwetsbaar iemand is, of 

van ervaringen met criminaliteit in het verleden.  

Ook zit de beleving van veiligheid in de aanwezigheid van verlichting, 

in een schone en opgeruimde stad of een muziekje in een 

parkeergarage.  
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>  D66 Nieuwegein is terughoudend op 
de inzet van cameratoezicht. Het 
gebruik van zulke veiligheidsinstru-
menten moet effectief en proportioneel 
zijn. Iedere keer dat tot het inzetten 
ervan besloten wordt, moet duidelijk 
zijn dat het de enige passende maatregel 
is. D66 Nieuwegein is terughoudend in 
maatregelen die de privacy van de 
burger aantasten. 

>  Prioriteiten stellen bij handhaving. 
Handhaving moet worden gericht 
op naleving. Inwoners van Nieuwegein 
van wie de klikodeksel niet helemaal 
dicht kan, hoeven voor D66 Nieuwegein 
geen bekeuring te krijgen. Dit geldt wel 
voor zaken die echte overlast, vervuiling 
of gevaarlijke situaties kunnen 
veroorzaken.  

>  Softdrugs moet buiten het schimmige 
circuit gehouden worden. D66 
Nieuwegein is daarom juist vóór 
gereguleerde en gecontroleerde 
verkoop van wiet. Zo is beter te 
voorkomen dat gebruikers in contact 
komen met andere drugs. Door de toets 
op antecedenten is de handel buiten het 
zware criminele milieu te houden. 
Verkoop moet wel buiten het bereik van 
scholen en met minimale overlast voor 
de omgeving plaatsvinden. 

>  Een alternatieve aanpak van (kleine) 
criminaliteit, gebaseerd op belonen in 
plaats van straffen, in situaties dat 

handhaving en naleving te weinig 
oplevert. Bijvoorbeeld bij de aanpak 
van overlast door jongeren. 
Voorbeeld: het bieden van een 
voetbalzaal leidt tot het nuttig besteden 
van hun tijd i.p.v. tijdsbesteding op 
straat waarin jongeren sneller geneigd 
zijn om tot baldadigheid over te gaan 
etc. 

>  Inspraak op en kwaliteitsmeting van 
het handhavingsbeleid. 

>  Wijkplatforms praten mee bij de 
vaststelling van prioriteiten in het 
veiligheidsbeleid. Wijkschouwen worden 
opgericht, waarbij raadsleden en 
platformleden de wijk ingaan om 
onveilige plekken op te sporen, 
knelpunten op het gebied van veiligheid 
aan te kaarten en telefoonnummers van 
de wijkagenten op kaartjes verspreiden. 

Standpunten 
D66 Nieuwegein wil Nu Vooruit en maakt zich sterk voor een veilig Nieuwegein. Onze inzet hierbij voor de 
komende 4 jaar is: 
 

>  Zichtbaar toezicht en handhaving op plaatsen waar een reëel risico bestaat dat de veiligheid, maar ook 
het gevoel van veiligheid, in Nieuwegein wordt aangetast. 

>  Preventie door samenwerking tussen wijkagent, ouders / voogden, leerkrachten en als laatste 
terugvalopties behandelende artsen, therapeuten en de gemeentelijke zorgverlening (maatschappelijk werk, 
MOvactor, etc.). Deze samenwerking moet leiden tot een betere beheersing van criminaliteit, onder meer 
doordat risico’s vroegtijdig worden gesignaleerd; 

>  Aandacht voor specifiek lokale veiligheidsproblemen bij de oprichting van een Nationale Politie. 
Daarom wil D66 Nieuwegein dat het gemeentebestuur een proactieve rol speelt bij het vaststellen van lokale 
prioriteiten die ingebracht worden bij de lokale driehoek (burgemeester - Openbaar Ministerie - politie); 

>  Het gemeentebestuur moet beheersbaarheid van privacy voor bewoners zodanig onder controle hebben 
dat het gevoel van invloed daarop van bewoners versterkt. Vervolgens moeten dergelijke maatregelen 
toonbare resultaten opleveren. 
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Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 

justo libero placerat risus, eu ornare enim felis nec nisl. Nulla 

congue, nibh at convallis scelerisque, diam quam lobortis erat, eu 

auctor diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel fringilla 

lectus ullamcorper id. Sed mattis magna nec diam faucibus 

vulputate. Proin vel eros non nisi pretium aliquet in quis metus. 

Suspendisse posuere erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 

tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, placerat 

porttitor nulla. 
 

 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
       vervuiler betaalt 
>     Banken die steunen  
       en dienen  

Bereikbaar  
Nieuwegein 
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>    Aandacht voor alternatieve  
      vervoersmiddelen 
>    Fietsstad in wording 
>    Standpunten 
         

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Kop, oneven aantal  
regels Arial  14pt  /  
Inter l inie 18 pt  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed  

 

 

 

 

Een bereikbaar Nieuwegein is voor werk en de besteding van de vrije 

tijd van belang voor iedereen in Nieuwegein. Bij de keuze van 

vervoermiddel zal de auto voor veel Nieuwegeiners ook de komende 4 

jaar onbetwist nummer 1 blijven. Dit betekent dat de bestaande 

knelpunten op het autowegennetwerk, zowel in de stad als op 

snelwegen rond de stad, zonder maatregelen niet vanzelf zullen 

oplossen. Daarnaast krijgen we in Nieuwegein te maken met steeds 

minder financiële middelen vanuit de regio Utrecht en de provincie 

voor het openbaar vervoer. 
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Standpunten 
D66 Nieuwegein wil Nu Vooruit met 
bereikbaarheid in onze stad. Onze inzet 
hierbij voor de komende 4 jaar is: 

>  Fietspaden worden aangepast zodat deze 
ook geschikt zijn voor het in aantal 
toenemende elektrische fietsen, 
skaters, segways en andere 
gebruikers (denk aan goede verlichting, 
verbreding en asfalt). 

>  Vaker groen licht voor fietsers bij 
verkeerslichten tijdens slecht weer. 

>  Het inrichten van enkele straten in 
Nieuwegein volgens het principe van 
‘auto te gast’, wat betekent dat de 
straat in eerste instantie is bedoeld voor 
fietsers en voetgangers en dat de 
automobilist zich daar naar gedraagt. 

>  De herkenbaarheid van fietsroutes 
door de stad wordt verbeterd met goede 
bewegwijzering en gekleurd asfalt. 

>  Het openhouden van fiets- en 
voetgangersroutes tijdens 
wegwerkzaamheden. 

>  Er komen meer 
doorstroomregelingen voor het 
autoverkeer op de grote 
ontsluitingswegen. 

>  Medewerking van de gemeente aan 
particuliere initiatieven voor de 
realisatie van oplaadplaatsen voor 
elektrische auto’s. 

>  De gemeente gaat over van auto’s 
huren naar een deelauto 
abonnement (bijvoorbeeld via  

Greenwheels, Car2Go of andere 
marktpartijen). Door als grote klant te 
fungeren zal de aanbieder meer 
deelauto’s in Nieuwegein plaatsen, 
waardoor meer mensen er gebruik van 
gaan maken en een vliegwieleffect 
ontstaat. 

>  D66 Nieuwegein blijft voorstander van 
een treinstation in Nieuwegein. 

>  Tot slot wil D66 Nieuwegein dat het 
gemeentebestuur krachtig lobbyt voor 
meer geld voor het OV in onze gemeente 
als blijkt dat het noodzakelijke niveau 
van OV diensten (lijnvoering en 
dienstregeling), met name voor de ouder 
wordende bevolking, door bezuinigingen 
onder druk komt te staan. 

Met Nieuwegein Fietsstad heeft D66 Nieuwegein zich de afgelopen 

jaren vooral gericht op het aantrekkelijk maken van het gebruik van 

de fiets. Om in te spelen op de blijvend grote vraag naar mobiliteit per 

auto en de afnemende beschikbaarheid van het openbaar vervoer, zet 

D66 Nieuwegein het fietsbeleid voor onze stad daarom voort. De 

aandacht voor de doorstroming van het autoverkeer vinden wij vooral 

van belang vanuit het oogpunt van uitstoot van uitlaatgassen.  
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
 
Kop ,  oneven  aan ta l  
rege l s  A r ia l  14p t  /  
I n te r l i n ie  18  p t  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida iaculis libero, at iaculis felis 
commodo vel. In id dolor neque. Nullam porta 
sit.lakd;lakdslfkas;dlkfa;sldkf;alsdkf;laksdfl;ka
sdfl;kasdl;fkasdl;fkal;sdfkla;dkf 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat.  
 

 

 

 

 

 

 

Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 

justo libero placerat risus, eu ornare enim felis nec nisl. Nulla 

congue, nibh at convallis scelerisque, diam quam lobortis erat, eu 

auctor diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel fringilla 

lectus ullamcorper id. Sed mattis magna nec diam faucibus 

vulputate. Proin vel eros non nisi pretium aliquet in quis metus. 

Suspendisse posuere erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 

tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, placerat 

porttitor nulla. 
 

 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
       vervuiler betaalt 
>     Banken die steunen  
       en dienen  

Kunst, cultuur  
en vrije tijd 
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>    Cultuur draagt bij aan  
      onze identiteit 
>    Sport is voor iedereen 
>    Standpunten 
         

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Kop, oneven aantal  
regels Arial  14pt  /  
Inter l inie 18 pt  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed  

 

 

 

 

Kunst en cultuur en de mogelijkheden voor de besteding van vrije tijd 

zijn essentieel voor een leefbaar Nieuwegein en het gevoel van 

welbevinden van de bewoners. Ons erfgoed bijvoorbeeld, vormt een 

brug tussen ons verleden en onze toekomst en is vaak een drager van 

lokaal verleden en lokale cultuur. Niet alleen cultuur, ook kunst 

draagt bij aan de identiteit van Nieuwegein en daarmee aan het 

complete stadsgevoel van onze inwoners. Volgens D66 Nieuwegein is 

het vanzelfsprekend dat er ook aandacht hoort te zijn voor een divers 

aanbod aan mogelijkheden op het gebied van sportieve activiteiten.  
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van kinderen. Uitgangspunt is dat 
subsidies altijd tijdelijk zijn. Het effect 
van subsidies moet periodiek 
worden geëvalueerd, waarbij D66 
Nieuwegein verenigingen uitdaagt om 
zelf nieuwe financiële bronnen aan te 
boren. 

>  Een positieve waardering op eigen 
inkomsten van een culturele instelling 
bij het besluit over een subsidie. 

>  Het oordeel van een onafhankelijke 
commissie bij besluiten van het 
gemeentebestuur over selectie op basis 
van kwaliteit. 

>  Samen met ondernemers 
revitalisering van Nieuwegein als 
Sportstad door goed beheer en 
onderhoud van de vrij toegankelijke 
frisbeebaan, hardloopbaan en 
wielerparcours;  

>  Het bestuur van sportverenigingen 
wordt op hun verantwoordelijkheden 
aangesproken door het gemeentebestuur 
wanneer sprake is van aantoonbare 
nalatigheid. Zo nodig wordt de 
subsidieverstrekking aan 
sportverenigingen daarop aanpast. 

>  Bij vervangen van verharding op 
fietspaden, gaan we uit van het 
inrichten van een stedelijk 
netwerk voor skaters en skeelers. 

>  De ontwikkeling van 
natuurspeeltuinen stimuleren. 

Standpunten 
D66 Nieuwegein wil Nu Vooruit en staat voor een actief kunst- en cultuurbeleid. D66 Nieuwegein stimuleert 
sport en andere vrijetijdsbestedingen. Onze inzet hierbij voor de komende 4 jaar is:  

>  Nieuwegein als toeristische trekpleister! Bestaande musea in Nieuwegein worden aan elkaar verbonden, 
zowel letterlijk door wandelroutes te bewegwijzeren, als in de communicatie over de musea. 

>  Het aanstellen van een combifunctionaris op het gebied van muziek en beeldende kunst. 

>  Het gemeentebestuur gaat zich richten op creatieve samenwerking met private initiatieven die de 
culturele waarde van het erfgoed kunnen garanderen. 

>  Initiatieven voor het oprichten van een poppodium, bijvoorbeeld in park Oudegein, worden 
ondersteund door de gemeente. 

>  Scholen worden gestimuleerd om intensiever contacten op te zetten en te onderhouden met culturele 
instellingen. 

>  Een heroriëntatie op de subsidierelatie voor sportverenigingen, waarbij we meer willen inzetten op het 
stimuleren dat kinderen deelnemen aan breedtesporten. Dit met het oog op een verbetering van het welzijn 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
 
Kop ,  oneven  aan ta l  
rege l s  A r ia l  14p t  /  
I n te r l i n ie  18  p t  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida iaculis libero, at iaculis felis 
commodo vel. In id dolor neque. Nullam porta 
sit.lakd;lakdslfkas;dlkfa;sldkf;alsdkf;laksdfl;ka
sdfl;kasdl;fkasdl;fkal;sdfkla;dkf 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat.  
 

 

 

 

 

 

 

Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 

justo libero placerat risus, eu ornare enim felis nec nisl. Nulla 

congue, nibh at convallis scelerisque, diam quam lobortis erat, eu 

auctor diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel fringilla 

lectus ullamcorper id. Sed mattis magna nec diam faucibus 

vulputate. Proin vel eros non nisi pretium aliquet in quis metus. 

Suspendisse posuere erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 

tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, placerat 

porttitor nulla. 
 

 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
       vervuiler betaalt 
>     Banken die steunen  
       en dienen  

Alexander  
Pechtold 
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>    Nawoord 
         

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Kop, oneven aantal  
regels Arial  14pt  /  
Inter l inie 18 pt  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus si t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr ist ique fermentum 
sapien eget semper.  
Mauris ul lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igula eu suscipi t .  
Pel lentesque matt is 
turpis id hendrer i t  
faucibus. Sed nec leo 
quis metus tempus 
placerat.  Nunc si t  amet 
odio vel  l igula lobort is 
vest ibulum in quis nis l .  
Nunc placerat iacul is 
l ibero, at  iacul is fe l is  
commodo vel .  In id 
dolor neque. Nul lam 
porta s i t .  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed  

 

 

 

 

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet  

  u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen.” 
 
De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook 
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af of 
gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen 
uw stem moet laten horen. 
   
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik gezien 
hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijks 
leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en meebeslist over de 
plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in 
ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. 
   
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van uw kind 
komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen tegen jeugdwerkeloosheid? Worden 
zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op maat geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de 
leegstand aan van achterhaalde industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw 
gemeente ruimte aan bewoners die samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf 
over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een 
veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66. 
   
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. Hierdoor 
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In veel gemeenten is D66 sinds de 
verkiezingen in 2010 weer sterk 
vertegenwoordigd. Er is daar door goede 
en betrokken raadsleden en bestuurders 
veel bereikt. Wie kwaliteit eist, moet ook 
kwaliteit leveren. In een aantal andere 
gemeenten kunnen we nu weer 
terugkomen. Het is in uw belang dat D66 
die sterke positie continueert en waar 
mogelijk uitbouwt. D66 vindt dat iedere 
gemeente de brandende ambitie moet 
hebben om voor de inwoners de best 
mogelijke leefomgeving te realiseren. 
Energie, geld en bemoeizucht moeten niet 
gestoken worden in zaken die burgers best 
onderling kunnen regelen – en dat is meer 
dan politici en zelfs u vaak denken. Dat wat 
de gemeente wel doet, moet dan wel goed 
gebeuren; efficiënt, effectief en duurzaam. 
   
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: 
we zijn duidelijk over wat we willen, we 
denken in mensen en niet in groepen, we 
beginnen bij u en niet bij de regels en 
houden altijd het oog op de toekomst. Wij 
zijn optimistisch maar weten ook dat we 
hard moeten werken om onze idealen te 
verwezenlijken. 
   
Verschillende gemeenten maken de 
komende jaren verschillende keuzes. 
Hoeveel uur thuiszorg is er beschikbaar 
voor uw buren die graag zo lang mogelijk 
zelfstandig willen wonen? Hoe voortvarend 
is uw gemeente volgend jaar bij het 
begeleiden van die WAJONG-er die echt 
gemotiveerd is om zijn eigen brood te 
verdienen?  

4

 
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of 
in de slechtste gemeente van Nederland 
woont? Of gaat u er, samen met D66, voor 
zorgen dat uw gemeente de handschoen 
oppakt? U kunt het verschil maken. Zeker 
hier in Nieuwegein, in uw eigen omgeving! 
   

Wacht niet af.  

Stem op 19 maart.  

Beter nog: stem D66! 
 

Alexander Pechtold 

wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen in voor onszelf, 
maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke toekomst. Daarom 
komt D66 op voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid die steunt, 
randvoorwaarden schept en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen onderling de 
belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, individueel en samen. 
   
Dat alle politiek uiteindelijk lokale politiek is, wordt een steeds grotere waarheid nu de Rijksoverheid in 
recordtempo bezig is om veel van haar taken bij uw gemeente neer te leggen. Helaas zijn de motieven van het 
kabinet vooral financieel; zoveel mogelijk taken ‘over de gemeentelijke heg', maar wel voor veel minder geld 
dan er eerst voor beschikbaar was. Daarmee lopen zij het risico de verhoudingen onnodig op scherp te zetten. 
D66 streeft óók naar krachtiger gemeenten, maar niet primair omwille van bezuinigingen. Wij hebben de 
overtuiging dat belangrijke besluiten over de directe leefomgeving van mensen het beste lokaal genomen 
kunnen worden. Net zoals we de toekomst van ons land op andere onderwerpen steeds meer binnen Europa 
bepalen. Den Haag moet leren een flinke stap terug te doen. Dat leidt tot een onherroepelijke verandering in 
de relatie tussen de burger en de lokale overheid. Dat biedt kansen, ook in uw gemeente.  
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Op de hoogte blijven? 
 
We houden je graag op de hoogte. Dit doen we 
via de lokale media, maar ook via: 
> www.d66nieuwegein.nl 
> twitter.com/d66nieuwegein 
> facebook.com/d66nieuwegein 
 
Daarnaast brengen we regelmatig een 
nieuwsbrief uit. Meld je hiervoor aan via 
d66@hendriks.it. 

Wil je ons helpen?  
 
Leuk! Stuur een mailtje naar d66@hendriks.it 
en we nemen contact met je op.  

 

Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 

justo libero placerat risus, eu ornare enim felis nec nisl. Nulla 

congue, nibh at convallis scelerisque, diam quam lobortis erat, eu 

auctor diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel fringilla 

lectus ullamcorper id. Sed mattis magna nec diam faucibus 

vulputate. Proin vel eros non nisi pretium aliquet in quis metus. 

Suspendisse posuere erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 

tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, placerat 

porttitor nulla. 
 

 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
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Blijf   
op de hoogte 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
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Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat. Nunc sit amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc placerat iaculis 
libero, at iaculis felis commodo vel. In id dolor 
neque. Nullam porta sit. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida iaculis libero, at iaculis felis 
commodo vel. In id dolor neque. Nullam porta 
sit.lakd;lakdslfkas;dlkfa;sldkf;alsdkf;laksdfl;ka
sdfl;kasdl;fkasdl;fkal;sdfkla;dkf 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec 
lobortis fringilla, justo libero placerat risus, eu 
ornare enim felis nec nisl. Nulla congue, nibh 
at convallis scelerisque, diam quam lobortis 
erat, eu auctor diam orci et orci. Cras iaculis 
lorem lacus, vel fringilla lectus ullamcorper id. 
Sed mattis magna nec diam faucibus 
vulputate. Proin vel eros non nisi pretium 
aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu 
vitae, placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus s i t  amet 
pret ium orci .  Maecenas 
tr is t ique fermentum 
sapien eget semper.  
Maur is  u l lamcorper ut  
lorem ac accumsan. 
Morbi  gravida pret ium 
l igu la eu suscipi t . 
Pel lentesque matt is  
turpis  id  hendreri t  
faucibus.  Sed nec leo 
qu is metus tempus 
placerat .  Nunc s i t  amet 
od io ve l  l igula  lobort is 
vestibulum in qu is n isl .  
Nunc p lacerat  iacu l is 
l ibero, at  iacul is  fel is  
commodo vel.  In id 
do lor neque. Nul lam 
porta s i t.  
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas 
tristique fermentum sapien eget semper. 
Mauris ullamcorper ut lorem ac accumsan. 
Morbi gravida pretium ligula eu suscipit. 
Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus 
placerat.  
 

 

 


