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Voorwoord 
 

De gemeenten in Nederland gaan moeilijke tijden tegemoet. Hoewel het goed is om het 

hoofd niet te laten hangen, zullen de bezuinigingen die het Rijk van de gemeenten vraagt 

hard inhakken op het voorzieningenniveau. Naast deze bezuinigingen vraagt het Kabinet 

aan de gemeenten een aantal extra taken te gaan uitvoeren op het gebied van zorg, werk en 

inkomen. Deze twee bewegingen zullen ervoor zorgen dat alle gemeenten grote financiële 

uitdagingen te verwerken krijgen. De maatregelen zijn te zwaar en moeten veel te snel 

worden uitgevoerd. 

 

De bezuinigingen waar het Rijk de gemeenten voor stelt zijn zeer moeilijk uit te voeren. Dit 

betekent dat gemeenten op een aantal onderwerpen zullen moeten bijpassen. Wanneer er 

bijvoorbeeld niet genoeg budget voor de ouderenzorg is, maar ouderen toch zorg nodig 

hebben, zal de gemeente dit op een of andere wijze moeten organiseren. De druk die hiermee 

op de gemeentekas komt te staan, zal steeds hoger worden. Het gebrek aan visie bij de 

huidige regering maakt dat gemeenten weinig mogelijkheden hebben dan steeds meer te 

schrappen in taken. Dit zal ten koste gaan van belangrijke voorzieningen en natuurlijk van 

de financiële gezondheid van de gemeenten. Dit probleem is uiteindelijk alleen door de 

landelijke politiek op te lossen. 

 

De SP zal zich in Nieuwegein en in Den Haag blijven inspannen om tot ander beleid te 

komen. De tijd van het visieloze snijden in de uitgaven moet over zijn. Tot het zover is 

echter, zullen ook wij moeten bezuinigen in Nieuwegein. Dit worden pijnlijke maatregelen 

die iedereen gaan raken. Wij gaan u geen valse beloften doen. 

 

Bij alle maatregelen die genomen zullen moeten worden zullen we altijd de menselijke 

waardigheid voorop stellen. ‘Mensen boven beton’ is al jaren ons credo. De komende jaren 

wordt  het nog belangrijker om prioriteiten te stellen en de schaarse middelen in te zetten 

voor dat wat we echt nodig hebben. De solidariteit onder mensen moet bevorderd worden 

en de gemeente dient zich in te zetten voor mensen die onze hulp nodig hebben. 

 

U kunt erop rekenen dat, als u ons groot genoeg maakt bij de komende 

Gemeenteraadsverkiezingen, wij er alles aan zullen doen om met de weinige middelen die er 

zijn zo goed mogelijk te zorgen voor een sociale samenleving. Dat is onze belofte voor de 

komende vier jaar, en daarna. 

 

Martijn Stekelenburg 

Lijsttrekker SP Nieuwegein 
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Werk, economie en Inkomen 
 

Werk en inkomen behoren bij de bestaansvoorwaarden van mensen. Ook wanneer mensen 

geen werk kunnen vinden of niet in staat zijn om te werken, verdienen ze een goede basis 

onder hun bestaan. Wanneer je aangepast werk hebt, moet dat werk ook echt aangepast en 

geschikt zijn voor jouw omstandigheden. 

 

Zowel burgers als (kleine) bedrijven hebben goede voorzieningen nodig om te kunnen 

bestaan. Hoewel werk en inkomen belangrijk zijn, is de mens meer dan consument.  

 

 

 

Onze ideeën: 
 

 Creëren van voldoende leerstageplekken voor jongeren. 

 Bevorderen van kleinschalige middenstand in de wijken en voorkomen dat andere 

activiteiten vanuit de wijken verdwijnen. 

 De werkplek van gedetacheerde cliënten van de SW moet aangepast zijn aan de 

arbeidshandicap. 

 De mens is meer dan consument, daarom blijft het aantal koopzondagen beperkt tot 

12 zondagen per jaar.  

 Er komt een eerlijke regeling voor openstelling op zondagen van supermarkten 

waarbij alle winkels aan de beurt komen. Er zullen geen twee supermarkten in 

dezelfde wijk gelijktijdig geopend zijn. 

 Mensen in een bijstandsuitkering worden niet permanent aan het werk gezet met 

behoud van uitkering. Na maximaal drie maanden moet er zicht zijn op regulier 

werk waarvoor ten minste het minimumloon wordt betaald.  

 Om de lokale economie te verbeteren en jonge startende bedrijven te stimuleren 

wordt de breedband infrastructuur op bedrijventerreinen verbeterd. Om de 

concurrentie te bevorderen, wordt geprobeerd breedband via de kabel te realiseren. 
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Zorg en Welzijn 
 

Samenleven betekent samen zorgen. Mensen bestaan bij de gratie van solidariteit met elkaar. 

Zorg en welzijn moeten dicht bij mensen georganiseerd zijn. In de hele benadering moet de 

mens centraal staan. 

 

Hoewel kosten onder druk staan, kunnen niet alle zorgtaken door burgers worden opgevuld 

zoals het huidige Kabinet ons wil doen geloven. De overheid heeft een gewichtige taak om 

het overzicht te houden en aan iedereen die het nodig heeft de juiste zorg te verlenen.  

 

 

Onze ideeën: 
 

 Indien de bezuinigingen uit Den Haag daar aanleiding toe geven, worden lokale 

middelen gezocht om de zorgvoorzieningen op een menswaardig peil te houden. 

 De verantwoordelijkheid voor hulp en zorg thuis voor ouderen, chronisch zieken en 

gehandicapten wordt in handen gegeven van zelfstandige thuiszorgteams met 

wijkverpleegkundigen. Deze zelfstandige thuiszorgteams krijgen volledige 

verantwoordelijkheid én de vrijheid om zorg en hulp te verlenen en te organiseren, 

van aanmelding en beoordeling tot uitvoering. 

 Er komt een plan voor echte armoedebestrijding: 

o Voorzieningen worden laagdrempelig en goed bereikbaar voor alle minima. 

o De schuldhulpverlening wordt uitgebreid en richt zich niet alleen op saneren 

van schulden maar ook budgetbeheer. 

o De inkomensgrens voor langdurigheidstoeslag gaat naar 130% van het sociaal 

minimum. 

o Gelden van bijzondere bijstand worden beter naar de doelgroep geleid. 

Hiertoe moet de hulp laagdrempeliger gemaakt worden. Aanvragen voor 

bijzondere bijstand moeten makkelijker gedaan kunnen worden en ook op 

indicatie van bijvoorbeeld maatschappelijk werk, huisartsen, 

leerplichtambtenaren of woningbouwverenigingen. 

 Hulpverlenende familieleden en vrijwilligers kunnen voor advies en bijstand op maat 

in de wijk terecht.  

 Het recht op goede jeugdzorg wordt door de gemeente gehandhaafd.  

 De gelden die bedoeld zijn voor zorg worden allen geoormerkt. 

 Bij alle relevante sociale besluiten van de gemeenteraad wordt een 

Armoede Effect Rapportage gemaakt om nadelige gevolgen van 

goedbedoelde maatregelen voor te zijn. 
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 Respect voor de sociale dienstcliënt komt weer voorop te staan, daarom dienen 

onaangekondigde huisbezoeken bij WWB-cliënten in de huidige vorm te worden 

afgeschaft. 

 Het bespioneren van sociale dienstcliënten via webcams wordt afgeschaft. 

 Misbruik en fraude op het gebied van de inkomensvoorziening, worden streng 

bestraft en indien mogelijk, worden te veel betaalde gelden terugbetaald. 

 Aanbestedingen voor de zorg worden vermeden. De SP pleit voor een lokale 

zorgorganisatie die gesubsidieerd wordt door de gemeente. De gemeente neemt alle 

in Nieuwegein werkende (thuis)zorgmedewerkers van de huidige zorgaanbieders 

dan in dienst, zodat niemand zijn baan verliest en de combinatie cliënt-

(thuis)zorghulp in tact blijft. Indien het toch tot een aanbesteding komt, garandeert 

de gemeente een goed salaris in de aanbestedingsonderhandelingen. 
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Integratie 
 

Integratie is een tweezijdig proces: enerzijds wordt van nieuwkomers verwacht dat zij 

bereid zijn te integreren, anderzijds moet de Nederlandse samenleving die integratie 

mogelijk maken. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak door voor goede 

inburgering in eigen buurt te zorgen, discriminatie te bestrijden en te zorgen voor 

gemengde wijken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zonder met overlast of te grote 

verschillen geconfronteerd te worden. 

 

Onze ideeën: 
 
 De bestrijding van discriminatie op basis van geslacht, etniciteit, religie, seksuele 

geaardheid en handicap krijgt meer prioriteit. 

 De gemeente werft actief voor (taal)stages en een ‘taalmaatje’ om te integreren. 

 Het hoofdmotto van de SP is: ‘Niet apart, maar samen’. Samen wonen in gemengde 

wijken, samen naar school op gemengde scholen en samen werken en bouwen aan een 

gemeenschappelijke toekomst. 

 Het project Multi Probleem gezinnen wordt voortgezet. 
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Natuur en milieu 
 

De natuur en het milieu zijn belangrijk voor alle mensen. Niet alleen om ons te voorzien van 

de noodzakelijke levensbehoeften en voor een mooi aanzien van de wijken en buurten. Ook 

voor ontspanningsmogelijkheden is een rijke en gezonde natuur belangrijk. Natuur dient 

behouden te worden en geïntegreerd te zijn met het leven van mensen. Goede zorg voor het 

milieu begint met bewustwording onder jong en oud van dit kostbare bezit.  

 

 

Onze ideeën:  
 

 In de buurt- en stadsparken zoals Park Oudegein, wordt niet gebouwd. 

 Liever kantoren ombouwen tot woonruimte, dan het aantasten van het groen van 

Nieuwegein. Oudere leegstaande kantoren worden gesloopt om plaats te maken voor 

woningen. 

 Groenstroken worden goed onderhouden zonder gif. 

 Het belang van een schoon milieu verdient de aandacht van onze jongeren. Op alle 

basisscholen wordt een bijdrage geleverd aan het besef van natuur en milieu. 

 Alternatieve energie, windmolens, groene daken en bevorderen zonnecellen op 

daken wordt aangemoedigd/gestimuleerd. 

 Minder maaien van groen zorgt voor een betere ontwikkeling van de flora. 

 Vervuilend vrachtverkeer wordt geweerd uit het stadscentrum. Er komt een 

milieuzone rondom het centrum en buurtwinkelcentra 

 In de Bossche Waard wordt niet gebouwd. 

 Ecologische Hoofdstructuur, groen en natuur moeten bewaard blijven. 

 De waterwegen en uiterwaarden in Nieuwegein zijn toeristisch van belang en dienen 

gevrijwaard te blijven van dure woningbouw. 

 Gemeentelijke gebouwen worden in de komende jaren energiezuiniger gemaakt en 

per jaar wordt met 3% het verbruik verminderd. 
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Onderwijs 
 
Net als andere voorzieningen, zijn scholen te vinden in alle wijken om het leren, werken en 

leven hand in hand te laten gaan. De gemeente dient goed onderwijs te ondersteunen waar 

het kan, met hulp aan kinderen die moeilijk meekomen, zowel sociaal als financieel.  

 

Scholen dienen gelegen te zijn in een veilige omgeving waar voor kinderen leren en spelen 

gemakkelijk in elkaar overgaan. Niet alleen heeft de gemeente haar taak, ook leerlingen en 

studenten zelf hebben een verantwoordelijkheid die ze bijgebracht dient te worden, samen 

met de ouders die betrokken worden bij de gang van zaken op de scholen. 

 

Onze ideeën:  
 

 Een maatschappelijke stage biedt jongeren de mogelijkheid om onder deskundige 

begeleiding praktische werkervaring op te doen. Dat kan in het buurtbeheer en 

buurtonderhoud, dat vergroot de mogelijkheid tot praktisch leren en bevordert de 

betrokkenheid bij de buurt. Dat kan door hulp in buurthuizen, bij ouderen thuis of 

het verzorgen van computercursussen voor ouderen in de buurthuizen of 

bejaardenhuizen. 

 Garandeer dat scholen hun zelfstandigheid behouden wanneer zij opgaan in een 

groter samenwerkingsverband in de regio, bijvoorbeeld als nevenvestiging.  

 30 kilometerzones rondom de scholen worden waar nodig uitgebreid.  

 Fusies van scholen worden niet meer toegestaan om de kleinschaligheid te bewaken. 

Samenwerking blijft, indien wenselijk, mogelijk. 

 Iedere wijk in Nieuwegein beschikt blijvend over een goede basisschool. 

 De budgetten voor onderhoud van de schoolgebouwen blijven door de gemeente 

beheerd worden. De gemeente heeft het overzicht over alle scholen en kan het best 

bepalen waaraan de gelden het best uitgegeven kunnen worden. 

 Leerplichtambtenaren hebben voldoende tijd om spijbelaars en ouders weer naar 

school te krijgen, met meer aandacht voor moeilijk te bereiken groepen. 

 Op scholen is voldoende aandacht voor gezond eten en bewegen. 

 Vanaf het basisonderwijs wordt aandacht besteed aan respectvol omgaan met elkaar. 

 Stichting Leergeld heeft een belangrijke functie en krijgt voldoende middelen van de 

gemeente in handen om haar werk voort te zetten. 
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Verkeer en vervoer 
 

Het werken, leren en leven vereist dat mensen zich goed en snel kunnen verplaatsen binnen 

Nieuwegein. Het Openbaar Vervoer neemt hierbij een belangrijke plaats in, en ook fietsen 

wordt nog meer gestimuleerd. De gemeente onderneemt initiatieven om Openbaar Vervoer 

gratis te maken voor ouderen binnen de stadsgrenzen. Hiermee wordt het isolement van 

ouderen mede doorbroken. 

 

Met een goed OV en prima fietsroutes wordt de luchtkwaliteit effectief beschermd en het 

voorkomt geluidsoverlast. Betaald parkeren dient niet om de gemeentekas te spekken maar 

om verkeer te reguleren en overlast in buurten te voorkomen. 

 

Onze ideeën:  
 

 Er komt een pilot voor gratis OV in de daluren voor 65 plussers met een U-pas 

regeling binnen de stadsgrenzen. 

 Geen nieuwe rondwegen of extra snelwegen. 

 Meer aandacht voor fietsroutes en wandelpaden. 

 Er wordt gestreefd naar minder autorijden in Nieuwegein door het bevorderen van 

het OV en het doortrekken van de sneltram naar andere plaatsen zoals Leidsche Rijn. 

 Bij de eventuele vernieuwing van het sneltramtraject wordt ingezet op lijnen die 

vaker rijden. Vanuit Nieuwegein moet het mogelijk zijn om met de sneltram direct 

naar de Uithof te reizen. 
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Wonen & ruimtelijke ordening 
 

De kwaliteit van onze leefomgeving wordt in grote mate bepaald door de buurt waarin we 

wonen en de verscheidenheid die in die buurt aanwezig is. Sociale cohesie heeft een 

duidelijke relatie met de opbouw van wijken en buurten. Om ervoor te zorgen dat alle lagen 

van de bevolking samenwonen, dienen huur- en koophuizen door elkaar te liggen. De 

gemeente waakt ervoor dat er voldoende sociale woningbouw plaatsvindt en behouden 

blijft. Liever de voorzieningen in de wijken stimuleren, in plaats van alles in de Binnenstad te 

voorzien. 

 

Onze ideeën:  
 

 Bewoners beslissen mee over bouw- en sloopplannen door mensen vroegtijdig te 

betrekken en te laten meedenken. 

 Woningbouwcorporaties zijn terughoudend met de verkoop van huurwoningen. 

Indien een huurwoning meer dan een half jaar te koop staat, wordt deze woning 

weer in het huurbestand opgenomen. 

 Leegstaande bedrijfspanden worden naar behoefte verbouwd tot woningen voor 

jongeren en starters. 

 Woningcorporaties worden aangespoord om hun woningen in wijken met een laag 

aandeel sociale huur tegen aangepaste huren te verhuren aan huishoudens met een 

inkomen onder de huurtoeslaggrens. 

 Voor ouderen en met name starters moeten er voldoende en goed betaalbare 

woningen  komen. 

 In de komende collegetermijn komt er een onderzoek naar de gevolgen van het 

zakken van het inwoneraantal onder de 60.000, rekening houdend met het in stand 

houden van een behoorlijk voorzieningsniveau. 

 De gemeente heeft prestatieafspraken met woningbouwverenigingen over het 

bestand sociale huurwoningen en welke budgetten er nodig zijn voor goed 

onderhoud. Ook worden er binnen deze afspraken minimale huurstijgingen 

doorgevoerd, in elk geval onder het maximum. 

 Het aantal sociale huurwoningen mag de komende tijd niet dalen, maar moet eerder 

stijgen. Er is een groeiende behoefte aan deze woningen. 

 Iedere wijk van Nieuwegein heeft voldoende levensloopbestendige woningen. 

 De gemeente gaat actief monitoren op het energieverbruik in de wijken en komt met 

een plan van aanpak om dit verbruik naar beneden te krijgen. 

 Ouderencomplexen worden zoveel mogelijk in stand gehouden. Het is belangrijk dat 

in de wijken oud en jong bij elkaar wonen. 

 Ouderencomplexen die toch leeg komen - of dat al zijn, worden verbouwd tot 

woonunits geschikt voor ouderen. 
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Veiligheid  
 

De veiligheid op straat, op scholen en natuurlijk thuis, is een verantwoordelijkheid van allen. 

Het nemen van deze verantwoordelijkheid is een taak voor jong en oud en daarnaast draagt 

de gemeente zorg voor de voorwaarden voor een veilige stad. Bij veiligheid hoort ook meer 

blauw op straat met name een wijkagent die tijd heeft om in de buurt aanwezig te zijn is van 

groot belang.  

 

Onze ideeën:  
 

 Buurthuizen vormen een centraal punt voor de veiligheid in de buurt. Hier zijn de 

buurtagent en het maatschappelijk werk te vinden.  

 Extra agenten zichtbaar op straat, door investeringen in buurtagenten, wijkteams en 

toezichthouders.  

 Voorkomen moet worden dat nieuwe wijkagenten worden ingezet om tekorten 

elders bij de politie op te vullen. 

 Het initiatief Burgernet wordt voortgezet. 

 Cameratoezicht werkt niet altijd en kost dan onnodig geld. Veel beter is het dan in te 

zetten op meer ambulant jongerenwerkers en wijkagenten. Eventueel kan voor 

mobiel cameratoezicht worden gekozen. De inzet hiervan moet altijd tijdelijk zijn. 

 De gemeente neemt het initiatief voor de oprichting van een regionaal bureau 

woonoverlast, waarin samengewerkt wordt met de corporaties, maatschappelijk 

werk, GGD en de politie. 
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Cultuur en vrije tijd 
 

Cultuur en ontspanning hebben een plek in elke stad. Niet alleen theaterpubliek verdient een 

goede voorziening, ook onze jongeren horen te kunnen ontspannen in Nieuwegein zonder te 

hoeven uitwijken naar IJsselstein of Utrecht. De aanwezigheid van cultuur en mogelijkheden 

voor vrijetijdsbesteding zijn essentieel om naast werken en leren tot zelfontplooiing te  

komen en elkaar te kunnen ontmoeten. Speciale aandacht dienen de uitgaansmogelijkheden 

te krijgen, maar ook zorgen voor een laagdrempelige toegang tot cultuur voor jong en oud is 

een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het ontbreken van voldoende 

ontspanningsmogelijkheden voor jongeren leidt tot overlast en frustratie. De jeugd en de rest 

van Nieuwegein verdienen veel beter wat de SP betreft. 

 

Onze ideeën:   
 

 Er wordt niet verder bezuinigd op de Kom. Een deel van de bezuinigingen wordt 

terug gedraaid. 

 Via de Upas wordt het mogelijk om deel te nemen aan cursussen in de Kom en 

voorstellingen te bezoeken. 

 Het kunstencentrum van de Kom krijgt meer subsidie om de hoge tarieven voor de 

cursussen te kunnen verlagen. Dit verlaagt de drempel en geeft ook mensen met een 

smalle beurs toegang tot cultuur. 

 Er is specifiek een uitgaansgelegenheid gericht op jongeren. De binnenstad moet voor 

jongeren aantrekkelijk zijn. Er komt minimaal één goedlopend jongerencentrum. 

 De gemeente spant zich blijvend in voor een poppodium in de binnenstad of op een 

van de industrieterreinen, Deze voorziening kan gecombineerd worden met 

oefenruimtes voor bandjes. Indien mogelijk kan de exploitatie door de gemeente 

worden gedaan, in samenwerking met een ondernemer. 
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Sport 
 

Sport is belangrijk als ontspanningsmogelijkheid maar zeker ook goed voor de 

volksgezondheid. Voor jong en oud dient de sport betaalbaar en toegankelijk te blijven. 

Sport gaat niet alleen over de grote evenementen, bewegen in de buurt voor de jeugd is 

minimaal even belangrijk. Spelenderwijs bewegen in eigen buurt vereist voldoende 

voorzieningen als trapveldjes en basketbalvelden. In samenspraak met de wijkbewoners 

worden meer van deze gelegenheden gerealiseerd. Sport is toegankelijk in de buurten, ook 

voor mensen met minder inkomen. Het belang van de sport wordt mede ingegeven door de 

wens om overgewicht bij kinderen te bestrijden. 

 

Onze ideeën:  
 

 Er komt een jeugdsportfonds; dus ook vergoeding van sportkleding en andere 

attributen. 

 Sportvoorzieningen in de buurt zijn van groot belang om kinderen aan het bewegen 

te krijgen. 

 Gymnastiek behouden in basisonderwijs olv gymnastiekleraren of opgeleide 

combinatiefunctionarissen die ook voor sportverenigingen actief zijn. 

 Er komt een uitbreiding van trapveldjes, of anders gezegd ongedwongen 

sportvoorzieningen in buurten. 

 De positie van gehandicapten in de sport wordt verbeterd. Extra aandacht voor het 

vervoer van gehandicapte sporters is nodig. Voor de extra kosten die de 

gehandicapte sporter maakt moet een adequate vergoeding komen.  
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Jongeren 
 

Jongeren verdienen een eigen plek in Nieuwegein. In de afgelopen jaren is er te veel gepraat 

en te weinig gedaan om dit probleem daadkrachtig op te pakken. Samen met jongeren 

dienen plannen gemaakt te worden om meer gelegenheden te creëren waar jongeren kunnen 

hangen en ontspannen. De gemeente faciliteert jongeren om hun ideeën vorm te geven. Het 

eigen initiatief wordt beloond met voldoende middelen voor de uitvoering.  

 

Naast ontspanning hebben jongeren voldoende aandacht nodig in de vorm van toegankelijke 

begeleiding indien dat nodig is. Naast rechten zijn er plichten - én voor ouders én voor de 

jongeren zelf. De insteek is altijd om jongeren als volwaardige deelnemers van de 

samenleving te zien en ze als zodanig te benaderen. Verantwoordelijkheid dragen kun je 

leren en voldoende aandacht van de hulpverlening, politie, onderwijs en 

leerplichtambtenaren ondersteunen dit idee.  

 

Onze ideeën:  
 

 Er komen minimaal 4 straatjongerenwerkers bij. 

 Ten minste drie procent van de oppervlakte van woongebieden moet worden 

bestemd voor speelruimte. Er worden geen speelruimtes meer weggehaald, maar hier 

wordt juist in geïnvesteerd. 

 Het centrum voor jeugd en gezin in Nieuwegein behelst meer dan enkel een bordje 

boven de deur. Meerdere organisaties onder 1 dak. Als ouders en kinderen voor hulp 

aankloppen worden zij niet meer doorverwezen naar een ander loket maar worden 

direct geholpen. 

 Geen wachtlijsten bij de gemeentelijke jeugdhulpverleningsinstellingen. 

 De voorlichting over drugs en alcohol wordt uitgebreid met behulp van wijkagenten, 

de jeugdhulpverlening, de GGD en de scholen. 

 In geval van nieuwbouw van scholen wordt zo veel mogelijk het concept van de 

brede school toegepast.  

 Het consultatiebureau heeft een proactieve functie om situaties waarin kinderen in 

het nauw zitten op te sporen. 

 Jongeren krijgen voldoende hangplekken op aangeven van ambulant 

jongerenwerkers. Het werken met mobiele hangplekken kan ingezet worden.  

 De Jeugdgezondheidszorg heeft voldoende tijd om alle kinderen te zien en 

problemen te signaleren, eventueel in samenwerking met het consultatiebureau. 
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Inspraak en de rol van wijknetwerken 
 

Als een van de belangrijke speerpunten in het beleid gaat gelden dat het betrekken van 

mensen bij de besluitvorming voorop staat. Niet over de ruggen van mensen heen beslissen, 

maar met mensen de weg bewandelen naar de noodzakelijke veranderingen in de stad. De 

wijknetwerken dienen zichzelf te organiseren en worden door de gemeente hierin 

ondersteund. Het wijknetwerk heeft een belangrijke rol om zaken te signaleren.  

 

Onze ideeën:   
 

 De gemeente heeft een faciliterende rol voor de wijknetwerken en houdt op met het 

maken van beleidsstukken over wijkgericht werken. 

 De wijknetwerken worden ertoe aangespoord een breed democratisch draagvlak te 

creëren. Ze krijgen de middelen hiertoe verstrekt in termen van geld en professionele 

ondersteuning.  

 Wijknetwerken zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen toegevoegde waarde. Ze 

kiezen hun eigen insteek, echter zij dienen aan te tonen dat er draagvlak is onder de 

bewoners. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor wijkverkiezingen om het 

democratisch gehalte te verbeteren. 

 Netwerken zijn in elk geval geen vooruitgeschoven post van de gemeente. Ze doen 

onderzoek in de buurt naar de problemen, behoeften en wensen onder de bewoners. 

Over de veiligheid, de voorzieningen, de woonomgeving, de verkeerssituatie en alle 

andere zaken die voor de buurt van belang zijn. Van daaruit komen voorstellen en 

suggesties voor verbeteringen.  

 De gemeente stopt met het gebruiken van de wijknetwerken als 

communicatiemiddel: Communiceren met het wijknetwerk betekent niet dat er met 

alle bewoners gecommuniceerd is. 
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Bestuur 
 

Het bestuur van Nieuwegein dient het goede voorbeeld te geven voor alle burgers en 

organisaties in de stad. Een goed bestuur wordt gekenmerkt door verantwoorde uitgaven, 

betrokkenheid bij burgers, voorspraak in plaats van inspraak en het vermogen om kritisch 

naar zichzelf te kijken. Hoewel het bestuur voor vier jaar gekozen is om beslissingen te 

nemen, moeten gewichtige besluiten ondersteund worden door een raadgevend referendum. 

 

 

Onze ideeën:   
 

 Privatisering, op afstand plaatsing van gemeentelijke diensten wordt niet meer 

toegestaan tenzij aangetoond kan worden dat een dergelijke operatie niet alleen 

kosten bespaart, maar ook de kwaliteit verbetert en de arbeidsvoorwaarden voor 

medewerkers gegarandeerd zijn. 

 Klachten, opmerkingen en aanvragen worden persoonlijk afgehandeld.  

 In geval van dienstreizen, ook naar het buitenland, wordt kritisch gekeken naar het 

doel en het aantal deelnemers. Ook volgt er goede terugkoppeling om het nut en de 

noodzaak te kunnen volgen en te kunnen inschatten. 

 Grote bouwprojecten, worden voorafgegaan door een serieuze volksraadpleging. 

 Er komt een andere manier van werken door beleidsmakers. Alle 

gemeenteambtenaren dienen hun plannen te toetsen aan de werkelijke behoeften in 

de stad. In plaats van het plannen maken en stukken produceren, gaat de ambtenarij 

zich meer richten op het concreet oplossen van problemen. 

 Opstellen van een best-practices-team: Gaat op zoek naar plannen die elders goed 

werken en gaat in overleg met de betrokken gemeentelijke afdelingen kijken hoe 

gebruik gemaakt kan worden van die inzichten om het eigen functioneren te 

verbeteren. Dit team moet een mandaat krijgen voor het afbreken van koninkrijkjes. 

 De gemeente moet zich inspannen om zich te verzetten tegen onuitvoerbaar 

overheidsbeleid dat vanuit Den Haag in het kader van bezuinigen naar gemeenten 

geschoven wordt. 
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Financiën 
 

Waar halen we het geld vandaan? 

 
Indien alle bezuinigingen op de gemeenten doorgaan en er tegelijkertijd zoveel taken voor 

de gemeenten bijkomen, dan zullen alle gemeenten van Nederland failliet gaan. Vanwege 

het Kabinetsbeleid is er momenteel geen mogelijkheid om het huishoudboekje sluitend te 

krijgen en tegelijkertijd een goed gemeentebestuur te organiseren. Er zijn maatregelen nodig 

die iedereen zullen raken, en hiermee zal de kwaliteit van het gemeentelijk bestuur onder 

een acceptabel niveau zakken. Ook de SP kan dat niet helemaal voorkomen. Wel moet alles 

op alles gezet worden om zoveel mogelijk de uitgaven te beperken. 

 

 

Onze ideeën:  
 

 Bezuinigen op de bedrijfsvoering van de gemeente. Processen worden gestroomlijnd 

en ontdaan van onnodige elementen. Hier zijn goede resultaten mee te behalen. 

 Er zijn te veel beleidsmakers die te veel papier produceren. De ambtenarij moet de 

stad in om de ideeën bij de mensen op te halen. Dit scheelt tijd, geld en versnelt de 

besluitvorming. Daarnaast vergroot het ook nog eens het draagvlak. 

 Gemeenteraadsleden en wethouders storten 10% van hun vergoeding in de 

gemeentekas. Hiermee wordt de solidariteit die van burgers wordt gevraagd, door 

het bestuur zelf onderschreven. 

 Leren van andere gemeenten, alle gemeenten maken zelfde plannen.  

 Uitbating van voorzieningen zoals een poppodium of discotheek door de gemeente 

kan extra financiële middelen opleveren die terugvloeien naar de stad. 

 Dienstreizen en presentatiekosten van college, raad en ambtenarij komen onder 

directe controle van de gemeenteraad te staan, budgetten worden verder gekort. 

 De tarieven die aan burgers worden berekend voor gemeentelijke diensten (leges) 

worden bepaald op basis van het dekken van de werkelijke kosten.  

 Opsporen en legen van onnodig gereserveerde gelden in potjes. 

 Schrappen van onnodige regels en bijbehorende bureaucratie. 

 Efficiencyverbetering door verdere automatisering van burgerzaken. Dit verbetert 

tevens de service aan de burgers.  

 Uitjes voor raadsleden, collegeleden en presidiumleden blijven beperkt tot een maal 

per jaar. Uitgangspunt is sober en functioneel.  

 Aan vergaderen in restaurants door gemeenteraadsleden en wethouders op kosten 

van de gemeenschap komt een einde. 

 


