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Inleiding, VVD: samen verantwoordelijk 
  
De VVD Nieuwegein heeft een lange traditie van besturen in Nieuwegein. Mede daardoor 

gaat het, ondanks de economische crisis,  relatief goed met Nieuwegein. Toch liggen 

ondernemers  er ’s nachts wakker van of zij hun bedrijf wel draaiende en daarmee het 

personeel aan werk kunnen houden. Zo kent bijna iedereen wel iemand die zijn baan is 

kwijtgeraakt. 

Nieuwegein staat voor grote uitdagingen de komende vier jaren. Uitdagingen om 

ondernemers te laten blijven ondernemen en hiermee arbeidsplaatsen te behouden en 

creëren. Uitdagingen om Nieuwegein veiliger te maken, om Nieuwegein bereikbaar te 

houden en om Nieuwegein aantrekkelijker te maken. Tegelijkertijd wil de VVD de lasten voor 

zowel inwoners als ondernemers zo laag mogelijk houden. 

Met dit verkiezingsprogramma geeft de VVD Nieuwegein haar visie op Nieuwegein en geeft 

daarbij oplossingen voor de uitdagingen. Geschreven vanuit een overtuiging dat vrijheid, 

verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid 

van alle mensen de fundamenten zijn van de samenleving. 

Nieuwegein is een stad met zeer veel mogelijkheden, mede door de centrale ligging in het 

land en de goede ontsluiting door de A2, A12 en A27. Nieuwegein kan echt meedoen in de 

regio, maar moet de komende jaren een koppositie gaan innemen. Daarom moeten we 

economisch verder groeien en een klimaat creëren waarbij banen kunnen ontstaan en 

waarbij we talent kunnen aantrekken. Op die manier wordt Nieuwegein nog aantrekkelijker 

voor burgers en ondernemers in publieke en private sector.  

Een vereiste voor het scheppen van een dergelijk klimaat is het maken van de juiste keuzes 

op het gebied van de arbeidsmarkt, bereikbaarheid, veiligheid, zorg, cultuur en onderwijs.  

Als het om keuzes gaat, kunt u rekenen op de VVD Nieuwegein.  

De VVD kiest er vanzelfsprekend voor om de financiële huishouding op orde te houden, 

zodat de rekening niet naar volgende generaties wordt doorgeschoven. We kiezen ervoor 

om een excellent ondernemersklimaat te creëren, dat voor een ondernemer voelt als een 

warm bad en waar een ‘hands on’-mentaliteit heerst om daar invulling aan te geven. 

Tegelijkertijd kiest de VVD er ook voor om decentralisatie als kans te benaderen in plaats 

van bezuiniging. Een kans om mee te doen in de participatiesamenleving. Want de 

gemeente kan het niet alleen. We hebben als inwoners en ondernemers een 

verantwoordelijkheid om Nieuwegein met elkaar sterk te houden. Ook kiezen we ervoor om 

extra te investeren in vrijheid en veiligheid. In vrijheid kunnen mensen het prettigst leven, 

wonen en werken. Bijvoorbeeld door minder regels en lage lasten. 

Om mee te kunnen doen in de regio als sterke gemeente, moeten we in Nieuwegein ook 

bereid zijn om ondernemend, innovatief en vernieuwend te zijn. De VVD wil dit ook en wil de 

komende jaren enkele experimenten doen die ten goede zullen komen aan de economische 

groei en werkgelegenheid. Het gaat immers om werk, werk en nog eens werk. Werk om 

onze mensen met een uitkering aan een baan te helpen, werk om de economie te stimuleren 

en werk om te blijven innoveren. 

De VVD presenteert een liberale economische agenda waar eigen verantwoordelijkheid, 

initiatief en keuzevrijheid centraal staan. Nieuwegein verdient een krachtig bestuur met denk-

, daad- en draagkracht. Daar staat de VVD Nieuwegein voor. 
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Inleiding, VVD: samen verantwoordelijk 
  
De VVD Nieuwegein gaat voor een stad waar alle inwoners en ondernemers trots op zijn. 

Een stad waar mensen het beste van zichzelf naar boven halen. Een stad waar men zich zelf 

kan zijn maar ook klaar staat voor anderen.  

De visie en ideeën van de VVD vergen op onderdelen een langere periode dan vier jaar, 

maar de VVD loopt niet weg voor de grote verantwoordelijkheid en lange adem die nodig is 

om Nieuwegein verder te brengen in de regio en in Nederland. 

Dat wordt de liberale inzet bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. 

De VVD Nieuwegein wil: 

 de lasten voor inwoners en ondernemers niet meer laten stijgen dan de inflatie; 

 meer banen creëren door ondernemers ruimte te geven om te ondernemen en 

onderwijs naar die behoefte in te richten; 

 de koopzondagen vrijgeven;  

 minder criminaliteit en een groter veiligheidsgevoel op straat door harde aanpak en 

goede preventie; 

 meer woningen voor starters en gezinnen bouwen; 

 een schonere en mooiere openbare ruimte, dus extra geld voor het verbeteren van 

de openbare ruimte en het tegengaan en verwijderen van zwerfvuil, graffiti en 

hondenpoep; 

 vermindering van subsidies en subsidies meer koppelen aan prestaties; 

 een klantgericht, kleiner en flexibeler gemeentelijk apparaat met excellente 

prestaties. 

Voor de VVD gaat het om welvaartsgroei voor iedereen, niet om het herverdelen van de 

schaarse middelen. Dit bereiken we met deze liberale economische agenda voor 

Nieuwegein. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat er veel mogelijk is. Nieuwegein 

doet het goed, maar het kan nog veel beter.  

Met elkaar kunnen we Nieuwegein nog mooier maken. Daarvoor zijn we samen 

verantwoordelijk. 

Mark Snoeren 

Voorzitter programmaraad verkiezingsprogramma 2014-2018 
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Wat heeft de VVD al voor u bereikt 
  
Lage gemeentelijke lasten 

De gemeentelijke belastingen zijn dankzij de VVD iets lager dan vorig jaar geworden en 

bovendien is er op de OZB geen inflatiecorrectie van 2,5 procent toegepast. Daarmee blijven 

onze lokale lasten laag en zijn we een van de weinige gemeenten in Nederland die de 

kosten binnen de perken heeft weten te houden.  

Afschaffing hondenbelasting 

De VVD heeft zich, zoals beloofd in het verkiezingsprogramma, ingezet om de 

hondenbelasting af te schaffen. Deze belasting stamt nog letterlijk uit de middeleeuwen en 

was ingevoerd om enerzijds hondsdolheid tegen te gaan en anderzijds als belasting voor de 

hondenkar. Natuurlijk zorgen honden wel voor overlast in de vorm van hondenpoep. 

Hondenbezitters zijn daarom nu verplicht om dit zelf op te ruimen. Doen ze dit niet, dan kan 

een stadstoezichthouder een boete geven: immers de vervuiler betaalt. 

Een mooi levendig centrum 

Nieuwegein heeft een nieuwe binnenstad waar de VVD zich al jaren voor heeft ingezet. Van 

een naar binnen gekeerd en overdekt winkelcentrum maakt Nieuwegein de omslag naar een 

open, veelzijdig en levendig stadscentrum met een regionale uitstraling. Ook de 

ondernemers zijn heel blij dat er nieuwe winkels bij zijn gekomen: het winkelend publiek 

neemt toe, er is extra werkgelegenheid en met de extra koopzondagen krijgt het centrum 

langzaam zijn regiofunctie terug. Een uniek centrum met voldoende redenen om de 

binnenstad schoon, veilig en toegankelijk te houden. 

Toename van veiligheid door meer stadstoezichthouders 

Tijdens de coalitievorming is er stevig ingezet op vergroting van de veiligheid in Nieuwegein 

door de VVD. Iedereen moet immers met een veilig gevoel over straat kunnen lopen. 

Inmiddels zijn er meer toezichthouders aangetrokken die kunnen optreden indien nodig, om 

zo de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Daarnaast zijn er budgetten 

gereserveerd om het veiligheidsbeleid beter vorm te geven. Hiermee hoopt de VVD 

mogelijkheden te kunnen creëren om meer schade te kunnen verhalen op vandalen. Immers 

vandalen gaan betalen! 

 

Minder vandalisme door hekken om scholen 

De VVD constateert dat de inzet op veiligheid rond scholen werkt. Het levert een structurele 

jaarlijkse besparing op door minder vernielingen en dus minder herstelwerkzaamheden aan 

schoolgebouwen. Hierdoor is er afgelopen jaar meer dan € 130.000 bespaard t.o.v. de 

situatie vóór het hekkenproject. Gedurende de gehele doorloop van het project werd € 

350.000 bespaard. Doordat nog steeds niet alle vernielingen zijn opgelost, vindt de VVD 

daarom dat oplettendheid en samenwerking tussen scholen, Burgernet, stadswachten en 

politie geboden blijft. Veiligheid blijft een prioriteit voor de VVD. De VVD beschouwt dit als 

een kerntaak van de overheid. 
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Hoofdstuk 1 Lokaal bestuur 
  
Algemeen bestuur  

Visie op rol gemeentelijke overheid  

De VVD wil voor Nieuwegein een klein maar 

slagvaardig gemeentelijk apparaat. Het 

gemeentebestuur is er voor zijn inwoners, en 

niet andersom. Een goede dienstverlening 

vanuit de gemeente naar haar inwoners en 

ondernemers staat daarom voorop.  

De VVD onderkent dat de gemeente, als eerste 

overheid, te maken heeft met veranderende en 

steeds complexere taken. Voor de VVD is het 

vanzelfsprekend dat de gemeente beschikt over 

een deskundig en flexibel ambtelijk apparaat, 

dat zich moeiteloos aanpast aan de 

veranderende eisen die inwoners, ondernemers 

en samenleving stellen. Hierbij zullen de 

wensen van de inwoners en ondernemers waar 

mogelijk prioriteit krijgen. Een snelle 

aanpassing van systemen en procedures is 

noodzakelijk. 

De afgelopen en komende jaren gaan veel taken 

van de centrale overheid naar de gemeente over. 

De VVD vindt dat een goede ontwikkeling. De 

gemeente staat dicht bij de mensen en 

ondernemers en ziet beter dan de landelijke 

overheid waar behoefte aan is. De gemeente is 

immers het eerste overheidsloket voor de 

burgers. 

Problemen die zich voordoen worden aangepakt en 

vooral niet doorgeschoven. De VVD is 

vanzelfsprekend actief in het maatschappelijk 

middenveld, bij het vrijwilligerswerk, in de wijk en 

actief betrokken bij de wijkplatformen en -

netwerken. 

Standpunten VVD  

 In het kader van de druk vanuit de rijksoverheid 

om gemeenten van meer dan100.000 inwoners 

te vormen, moet Nieuwegein actief beleid 

ontwikkelen om met omliggende gemeenten 

samen te werken. Hierbij staat het  

 bereiken van betere dienstverlening en 

efficiency voorop. De VVD vindt dat door 

samenwerking de gemeente Nieuwegein als 

zelfstandige gemeente kan blijven bestaan.  

 De gemeente richt zich op haar kerntaken. De 

VVD vindt dat de gemeente de uitvoering van 

taken die professionele derden effectiever en 

efficiënter kunnen uitvoeren, buiten de deur 

moet plaatsen. De externe inhuur van (tijdelijk) 

personeel wordt zo veel mogelijk beperkt. 

 Als de gemeente een taak overgedragen krijgt, 

wil de VVD dat deze goed wordt uitgevoerd, 

zonder extra middelen boven wat de gemeente 

daarvoor van het rijk krijgt. Het kan soms zelfs 

goedkoper dan hoe het nu geregeld is, omdat 

de gemeente taken kleinschaliger, integraal en 

minder bureaucratisch kan organiseren. 

 De VVD staat voor een dienstbare gemeente 

en wil dicht bij de burger blijven. De 

gemeentelijke dienstverlening wordt opgezet 

vanuit de ‘éénloketgedachte’. Een inwoner 

hoeft zich maar één keer te melden met een 

vraag of probleem en wordt niet van het kastje 

naar de muur gestuurd. 

 Een digitaal loket dat 24 uur per dag open is, 

is voor de VVD vanzelfsprekend. De diensten 

en producten die de gemeente aanbiedt, 

worden tegen kostprijs geleverd. 

 De tijden van aanbieding van diensten en 

producten, zoals documenten en afvalstation, 

worden geëvalueerd en zo veel mogelijk 

afgestemd op de behoeften van inwoners en 

ondernemers. Dit kan betekenen dat je voor 

sommige zaken ook ’s avonds en in het 

weekend terecht kunt en in mindere mate in 

de ochtenden of op dagen waarop het nu erg 

rustig is.  

 De VVD is voor zo min mogelijk regels 

(deregulering). De VVD wil dat voor iedere 

nieuwe regel wordt vastgelegd hoe lang deze 

geldig is. De Algemeen Plaatselijke 

Verordening dient begrijpelijk en compact te 

zijn, zodat het helder is waar een ieder zich 

aan moet houden. Daarop dient de gemeente 

consequent te handhaven. 
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Hoofdstuk 1 Lokaal bestuur 
  
 De VVD vindt dat de gemeente een optimale en 

open communicatie met de inwoners en 

ondernemers moet nastreven. Het 

communicatiebeleid wordt hierop afgestemd en 

er worden heldere doelen geformuleerd. 

 Er vindt actieve betrokkenheid van inwoners, 

ondernemers en belanghebbenden plaats bij 

het ontwikkelen van beleid en plannen, zonder 

afbreuk te doen aan democratische legitimiteit.  

 De wijken worden nadrukkelijk betrokken bij het 

stellen van prioriteiten binnen die wijken (groen, 

veiligheid, verlichting, bestrating, etc.).  

 Integriteit van bestuurders en ambtenaren is 

essentieel. Transparantie en 

aanspreekbaarheid staan voorop. Bij 

constatering van normafwijkend gedrag wordt 

adequaat opgetreden. 

 Partnersteden in de huidige vorm zijn niet meer 

van deze tijd en kosten Nieuwegein meer dan 

ze opleveren. Bestaande stedenbanden worden 

daarom afgebouwd. Internationale verbanden 

worden alleen aangegaan als dit voor beide 

partijen concrete voordelen biedt.
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Hoofdstuk 1 Lokaal bestuur 
  

Veiligheid  

Visie op rol gemeentelijke overheid  

Kwaliteit van leven wordt mede bepaald door 

veiligheid in de stad. Zonder veiligheid geen 

vrijheid. De VVD wil dat iedereen in Nieuwegein 

veilig kan wonen, verblijven, werken en 

ondernemen. Zowel landelijk als lokaal is veiligheid 

een van de hoofdthema’s van de VVD. De VVD 

vindt dat het veilig moet zijn (objectieve veiligheid), 

maar dat een ieder zich ook veilig moet voelen 

(subjectieve veiligheid). Bij het handhaven van de 

veiligheid vindt de VVD preventie (voorkomen) 

belangrijker dan repressie (incidentbestrijding).  

De VVD ziet veiligheid als een kerntaak van de 

gemeente, wat niet inhoudt dat zij dit alleen moet 

doen. Ook voor veiligheid ziet de VVD een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met 

inwoners en ondernemers zorgt de gemeente voor 

een veilige leefomgeving. De gemeente heeft de 

regie. Uitgangspunt is een gecombineerde aanpak 

waar meerdere disciplines met elkaar optrekken 

om overlast en criminaliteit tegen te gaan en de 

mazen van de wet gezamenlijk te dichten.  

Standpunten VVD  

 De VVD vindt dat iedereen met een publieke 

taak ongestoord zijn werk moet kunnen doen. 

De gemeente voert hier actief beleid op en pakt 

de daders van geweld tegen medewerkers met 

een publieke taak hard aan.  

 De VVD wil veiligheid verankeren in de wijk en 

in de buurt. Dat betekent dat handhavers, 

zowel politie als stadstoezichthouders, 

herkenbaar, aanspreekbaar en bekend moeten 

zijn in de wijk en in de buurt. 

 De VVD steunt een preventieve aanpak. Dat 

betekent o.a. tijdige signalering van 

probleemgedrag bij jongeren, overlast, vormen 

van criminaliteit, etc. Voor overtreders wordt lik-

op-stukbeleid gevoerd, dus ongewenst gedrag 

wordt snel en streng aangepakt.  

 Gezinnen die in hun wijk stelselmatig voor 

overlast zorgen voor hun directe omgeving zijn 

voor de VVD niet tolerabel in de wijk. Er wordt 

samen met woningcorporaties en politie 

gekeken of deze gezinnen uit die omgeving 

geplaatst kunnen worden. 

 De VVD voelt zich niet alleen verantwoordelijk 

voor de openbare veiligheid, maar ook voor de 

veiligheid in de directe omgeving van de 

inwoners en ondernemers. De gemeente zorgt 

derhalve voor goede voorlichting over aanpak 

van veiligheidsissues. 

 De gemeente maakt beter inzichtelijk voor de 

inwoners van Nieuwegein wat de kosten zijn 

van o.a. overlast en vandalisme. Alle schade 

als gevolg van vandalisme, wordt verhaald op 

de dader(s). Voor schade die is veroorzaakt 

door minderjarigen, zijn ouders aansprakelijk. 

 De VVD is voorstander van het vergroten van 

sociale veiligheid. Dit kan op veel manieren, 

zoals goede straatverlichting, opgeruimde 

straten en muren en ‘kunstwerken’ die ontdaan 

zijn van graffiti. Ook zwerfafval en hondenpoep 

worden direct aangepakt. Het schoon en heel 

houden van onze buurt, wijk en stad draagt 

zeker bij aan de veiligheid.  

 De deelname aan Burgernet wordt nog meer 

gestimuleerd onder de inwoners en 

werknemers in Nieuwegein. Eigen 

verantwoordelijkheid betekent dat de gemeente 

openstaat voor initiatieven als buurtpreventie, 

Burgernet of sociaal alarm. Lokale invloed vindt 

de VVD belangrijk, vooral bij preventie. 

Burgerinitiatieven voor het verhogen van het 

veiligheidsgevoel worden gesteund, de burger 

is immers regisseur van zijn eigen 

leefomgeving.  

 De gemeente krijgt op korte termijn een 

belangrijke rol in de jeugdzorg. De VVD 

stimuleert een koppeling tussen onderwijs, 

welzijn, cultuur, zorg en sport om 

probleemgedrag van jongeren zo vroeg 

mogelijk te signaleren (preventief). De 

gemeente biedt daarbij perspectief aan 

jongeren door middel van onderwijs of arbeid. 

Sleutelwoord hierbij is participatie in de 

samenleving.  
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Hoofdstuk 1 Lokaal bestuur 
  
 De VVD is voorstander van het strak volgen 

van veelplegers en hier lik-op-stukbeleid op te 

hanteren. Dit helpt sterk bij het voorkomen en 

oplossen van veel criminaliteit. Er wordt 

gekeken of er een ‘top-10-aanpak’ kan worden 

ontwikkeld, zoals de top-600-aanpak van 

Amsterdam, waarbij criminaliteit niet wordt 

getolereerd en zo voorkomen wordt dat het 

overslaat op broertjes en zusjes. 

 

 Multiprobleemgezinnen worden met drang en 

dwang aangepakt. In het bijzonder is er 

aandacht voor de Romaproblematiek. De 

huidige systematiek wordt geëvalueerd en daar 

waar mogelijk versoberd en/of aangepast. 

 

 Mensen met openstaande boetes en 

onherroepelijke veroordelingen worden wat de 

VVD betreft niet voorzien van een uitkering, 

paspoort of subsidie. Eerst betalen dan halen. 

 Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt 

rekening gehouden met de veiligheidsbeleving 

en verbinding met de bewoners van de wijk. Bij 

de verdere ontwikkelingen van de 

(horeca)voorzieningen in het stadshart wordt 

inzet van cameratoezicht meegenomen. Elke 

vorm van verloedering, bijvoorbeeld door 

graffiti, vernielingen en zwerfvuil wordt snel 

hersteld. De mogelijkheden van bestuurlijke 

maatregelen worden actief toegepast. 

 De Nieuwegeinse jeugd die uitgaat buiten 

Nieuwegein, heeft recht op veilige (fiets)routes. 

Er wordt samen met de omliggende gemeenten 

gekeken naar deze routes en daar waar nodig 

worden deze verbeterd met meer 

cameratoezicht, verlichting en toezicht. Op de 

‘drukke’ uitgaansroutes wordt gekeken of er ’s 

nachts goede verbindingen zijn.  

 Zo moeten kinderen/jongeren vanuit elke wijk 

veilig naar school kunnen lopen of fietsen. De 

gemeente geeft een veilige infrastructuur 

prioriteit. Fiets- en looproutes worden nog 

verder verbeterd, ook vanaf nieuwere wijken. 

Naast een goede infrastructuur voor auto en 

openbaar vervoer, moet Nieuwegein ook 

aantrekkelijk en veilig zijn op de fiets en te voet.  

 De VVD vindt de inzet van technische en 

innovatieve hulpmiddelen belangrijk voor een 

veilige leef-, woon-, en werkomgeving binnen 

de gemeente. Er wordt bij de aanpak van 

criminaliteit en overlast daar waar mogelijk 

gebruikgemaakt van technische en innovatieve 

hulpmiddelen zoals (flexibel) cameratoezicht, 

slimme camera’s en sociale media. Dit geldt 

voor de hele veiligheidsketen.  

 

 De politie is onmisbaar als het gaat om 

veiligheid op alle fronten: preventie, handhaving 

en opsporing. De drempel om naar de politie te 

gaan moet omlaag. De gemeente stimuleert het 

plaats- en tijdongebonden aangifte doen en een 

goede opvolging (zoals terugkoppeling) van de 

aangifte. 

 Er wordt nog intensiever samengewerkt tussen 

politie en stadstoezichthouders. Deze zijn ook 

zichtbaar en aanspreekbaar in de wijken. 

Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van 

de kleine criminaliteit worden vergroot door 

extra buitengewoon opsporingsambtenaren 

(boa’s).  

 De veiligheidsregio Utrecht blijft de kwaliteit van 

de dienstverlening aan de inwoners verbeteren. 

De gemeente gaat ook binnen de 

gemeentelijke (oranje) kolom meer 

samenwerken met andere gemeenten op het 

gebied van crisisbeheersing.  

 Onze brandweer is sterk afhankelijk van 

vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar bij het bestrijden 

van branden en bij andere hulpverlening. 

Vrijwilligersmanagement en overleg met 

werkgevers van deze brandweervrijwilligers 

moeten een hoge prioriteit krijgen. 

Financiën  

Voor de VVD is veiligheid een topprioriteit en 

dit brengt kosten met zich mee. Op veiligheid 

wordt niet bezuinigd, maar er wordt wel 

gekeken naar efficiencyvoordelen door meer en 

beter samen te werken.  
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Hoofdstuk 1 Lokaal bestuur 
  

Gemeentelijke lasten 

Visie op rol gemeentelijke overheid  

De VVD staat voor het handhaven van de 

landelijk gezien toch al lage gemeentelijke lasten 

voor inwoners en ondernemingen in Nieuwegein. 

De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld en 

voert daarom een solide financieel beleid. Niet 

meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Dat 

betekent dat we geen lasten van nu doorschuiven 

naar de toekomst en volgende generaties. De 

VVD is zich ervan bewust dat iedere euro die de 

gemeente uitgeeft belastinggeld is. Pijnlijke 

keuzes gaan we niet uit de weg.  

Standpunten VVD 

 Er is een degelijke begroting voor de 

gemeentelijke inkomsten en uitgaven. De 

structurele uitgaven worden gedekt met 

structurele inkomsten en middelen. De 

incidentele inkomstenmeevallers mogen niet 

worden gebruikt voor structurele extra 

uitgaven.  

 De VVD staat voor een juiste mix tussen 

investeren en bezuinigen binnen de 

gemeente, vooral nu de inkomsten voor de 

gemeente, door de economische crisis onder 

druk staan. De VVD is voor investeringen 

waarmee onafhankelijkheid en 

zelfredzaamheid van inwoners en 

ondernemers wordt vergroot en voor 

bezuinigen op niet wettelijke en 

noodzakelijke taken.  

 De VVD is duidelijk en transparant bij het 

besteden van ons belastinggeld. Dit betekent 

ook transparantie en goede communicatie bij 

noodzakelijke bezuinigingen; voor de VVD is 

geen enkele uitgavenposten van de gemeente 

onbespreekbaar.  

 De totale lastendruk van zowel inwoners als 

ondernemers zal niet meer dan met de inflatie 

stijgen. Voor de VVD zouden de kosten van 

afvalstoffenheffing in combinatie met de OZB 

zo moeten zijn ingericht, dat deze op lange 

termijn niet zullen stijgen, eventueel m.u.v. 

een jaarlijkse inflatiecorrectie.  

 De gemeente voert een duidelijke en een 

transparante bedrijfsvoering. De organisatie 

moet flexibel zijn, ook met betrekking tot het 

inhuren van tijdelijk personeel. Er wordt 

gestreefd naar meer gebruik van zelfstandig 

publiek personeel (ZPP), dit moet de gemeente 

flexibel, effectief en efficiënt houden.  

 Dienstverlening wordt geboden tegen een zo 

laag mogelijk tarief, waarbij het uitgangspunt is: 

‘de beste kwaliteit tegen een zo laag mogelijke 

prijs’. Gemeenteproducten en vergunningen 

moeten tegen de kostprijs worden aangeboden.  

 Het subsidiebeleid van de gemeente gaat uit 

van het principe dat elke subsidie tijdelijk is en 

er een duidelijk omschreven prestatie aan 

verbonden is.  

 Bij ieder plan, programma en raadsvoorstel 

wordt altijd een financiële paragraaf 

toegevoegd waarin duidelijk wordt 

weergegeven wat de financiële consequenties 

zijn op korte en lange termijn. 

 De VVD vindt dat de gemeente terughoudend 

moet zijn met toerekenen van kosten aan 

grond- en parkeerexploitaties. Alleen kosten 

gemaakt t.b.v. de ontwikkeling van het gebied, 

inclusief parkeren, mogen in de exploitaties 

terugkomen.  

 De VVD is voorstander van aanpassing van de 

oorspronkelijke plannen, als door de 

economische crisis grondexploitaties onder 

druk komen te staan, om zo de exploitatie 

sluitend te houden, met behoud van kwaliteit. 

Financiën  

Voor de VVD is het belangrijk dat er effectief en 

efficiënt wordt gewerkt. Er wordt gewerkt met 

een sluitende begroting. 
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Hoofdstuk 2 Economie 
  

Ondernemerschap  

Visie op rol gemeentelijke overheid  

De VVD is ervan overtuigd dat een gemeente die 

een visie heeft op haar toekomst daarmee ruim 

baan realiseert voor een lange termijn relatie met 

het bedrijfsleven en de organisaties die zich in de 

stad hebben gevestigd en nog willen vestigen. Het 

aantrekken van nieuwe bedrijven en het begeleiden 

van die bedrijven naar kansrijke markten in 

Nieuwegein zijn succesfactoren voor onze 

economie. Gezamenlijk investeren op weg naar het 

gestelde doel geeft houvast aan alle betrokkenen. 

Voor de VVD zijn ondernemers en bedrijvigheid 

onmisbaar voor een gezonde Nieuwegeinse 

economische toekomst. Het zijn de ondernemers 

en organisaties die investeren in nieuwe ideeën en 

innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf 

zijn dé banenmotor van de gemeente. De VVD 

vindt dat de gemeente meer moet werken langs 

een lijn van mogelijkheden en minder langs een lijn 

van onmogelijkheden; werken vanuit kansen en 

niet vanuit belemmeringen. 

De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen 

hoe zij de bedrijfsvoering van hun onderneming 

moeten doen. Dat weten zij zelf het best. De 

gemeente stimuleert ondernemerschap het best 

door ondernemers de ruimte te geven. De VVD 

blijft zich daarom inzetten voor lage 

(administratieve) lasten en regeldruk voor 

ondernemers en voor stimulerend beleid op het 

terrein van ondernemerschap door ondernemers 

en organisaties. 

Ondernemers zijn belangrijk voor de VVD. De VVD 

hecht grote waarde aan een goede lokale 

verbondenheid met ondernemers. De VVD is er 

ook voorstander van om de lokale ondernemers 

binnen de wettelijke kaders meer kansen te bieden.  

Standpunten VVD  

 Regel 1: minder regels. De VVD wil 

vergunningen waar mogelijk afschaffen, 

samenvoegen of vervangen door een 

meldingsplicht of algemene regels. Dus 

bijvoorbeeld geen (aparte) collectevergunning, 

ventvergunning, uitritvergunning, 

objectvergunning of reclamevergunning meer. 

De geldigheidsduur van vergunningen wordt 

verlengd.  

 Er moet een brede opschoning van 

gemeentelijke regels komen, om overbodige, 

tegenstrijdige, niet nuttige en niet hanteerbare 

regels te schrappen. De VVD wil dat er een van 

de wethouders verantwoordelijk is voor de 

coördinatie van de vermindering van de 

regeldruk (programmawethouder). Deze 

wethouder spoort zijn/haar collega’s aan om de 

regeldruk in hun takenpakket te verminderen.  

 De VVD vindt dat gedetailleerde regels, 

overbodige vergunningen, papierwerk en trage, 

niet op elkaar afgestemde procedures 

ondernemers belemmeren. Alles wat de 

gemeente zelf in huis heeft aan informatie of 

zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een 

uittreksel Kamer van Koophandel), zou niet 

meer aangeleverd hoeven te worden.  

 Om ondernemers minder lastig te vallen, werkt 

de gemeente bij de handhaving waar mogelijk 

samen met andere overheidslagen, zoals rijk 

en provincie. Adequaat handelen zou het 

gevoel moeten geven dat de overheid 

ondernemers steunt. 

 De VVD vindt dat er één gemeentelijk loket 

voor ondernemersvraagstukken zou moeten 

komen dat zich met een proactieve houding 

dienstbaar opstelt voor ondernemers en hen 

helpt/faciliteert bij het ontdekken van nieuwe 

kansen. De mogelijkheden van een digitale 

marktplaats voor lokale ondernemers worden 

onderzocht. 

 De VVD vindt dat de gemeente als de 

belangrijkste/grootste bewoner van het 

stadshart samen met de ondernemers de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid zou moeten 

nemen voor het promoten van het stadshart 

van Nieuwegein en het organiseren van nieuwe 

activiteiten, die bedrijven en bevolking boeien, 

verbinden en interesseren. 
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Hoofdstuk 2 Economie 
  
 De VVD vindt dat de gemeente partijen moet 

stimuleren om nieuwe activiteiten te 

organiseren in het stadshart zonder daarbij 

bestaande activiteiten van hun oorspronkelijke 

locatie te weren; aanvulling en geen 

verplaatsing. 

 De gemeente dient bij activiteiten in de 

openbare ruimte de belangen van de 

ondernemers voorrang te geven en zich 

ondergeschikt op te stellen. Bijvoorbeeld geen 

grootschalige bouwactiviteiten rond 

winkelcentra op vrijdagmiddag, -avond, 

zaterdag of koopzondag. Belanghebbenden 

worden van bouw- of  verbouwactiviteiten die 

tot overlast kunnen leiden door middel van 

tijdige communicatie op de hoogte gesteld. 

 De VVD vindt dat, wanneer het afschaffen van 

vergunningen of het vervangen door algemene 

regels niet mogelijk is, een vergunning 

automatisch moet worden verleend als de 

gemeente de termijnen overschrijdt. Geen 

tijdige overheidsreactie, dan automatisch de 

vergunning! Bestuurlijke boetes en 

automatische goedkeuring zijn goede 

instrumenten tegen bureaucratie.  

 De VVD vindt het aantrekken van nieuwe 

investeerders en op export gerichte bedrijven 

belangrijk voor de Nieuwegeinse economie. 

Internationaal en innovatief ondernemen 

dragen positief bij aan onze economie in 

termen van werkgelegenheid, internationale 

reputatie en regionale aantrekkingskracht. Het 

is ook zeer belangrijk om ondernemers te 

begeleiden bij hun expansie buiten Nieuwegein. 
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Hoofdstuk 2 Economie 
  

Bedrijvigheid 

De VVD kiest voor een gezonde markteconomie en 

een goed ondernemersklimaat, in het bijzonder 

voor het midden- en kleinbedrijf en startende 

ondernemers. Juist de diversiteit van grote en 

kleine ondernemers is belangrijk voor de 

ontwikkelingen van de stad. Concrete 

samenwerking tussen de diverse ondernemers 

heeft een aanjaagfunctie die belangrijk is om de 

economie een impuls te geven.  

De gemeente is een belangrijke verbinder en zorgt 

voor voldoende relatiebeheerders die in de stad 

wonen en zo precies weten wat er leeft onder 

ondernemers (groot en klein). 

Standpunten VVD  

 Voor de VVD is het belangrijkste 

aandachtspunt hierbij de inrichting van 

bedrijventerrein Het Klooster met onder andere 

een container(overslag)haven die niet alleen 

van direct belang is voor de bedrijven gevestigd 

op Het Klooster of op andere locaties in 

Nieuwegein, maar ook voor de regio. De 

centrale ligging van Nieuwegein in Nederland 

zou beter benut en gepromoot moeten worden. 

 De VVD is voorstander van bedrijven die niet al 

te belastend zijn voor de stedelijke omgeving,  

maar die wel een bijdrage kunnen leveren aan 

werkgelegenheid binnen de gemeente, qua 

omvang en diversiteit.  

 De VVD is van mening dat de oude 

bedrijventerreinen in Jutphaas en Vreeswijk 

modernisering verdienen. Verplaatsing van 

bedrijven naar bedrijventerrein Het Klooster is 

hierbij een optie die onderzocht zou moeten 

worden.  

 De VVD wil dat er bij het ontwikkelen en 

herzien van bestemmingsplannen van 

woonwijken meer mogelijkheden komen voor 

het vestigen van kleine dienstverlenende en 

ambachtelijke bedrijven ‘aan huis’. Hiermee zou 

geëxperimenteerd kunnen worden. 

 De VVD vindt dat een economisch florerende 

stad gebaat is bij een goede bereikbaarheid en 

flexibele openings- en werktijden. De 

gemeente, als grote werkgever, dient daarbij 

het voorbeeld te zijn door meer afstemming op 

de behoeften van de inwoners. 

 De VVD is voor regionale samenwerking op 

economisch gebied onder het motto ‘van 

samenwerken word je sterker’. De VVD vindt 

de Economic Board Utrecht daarvoor een goed 

instrument. 
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Werk en inkomen  

Visie op rol gemeentelijke overheid  

De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook 

werkt. De beste sociale voorziening is een 

betaalde baan. Sociale voorzieningen dienen een 

springplank naar duurzaam werk te zijn waarbij de 

eigen verantwoordelijkheid dient te worden 

gestimuleerd. 

De gemeente ondersteunt mensen die buiten 

hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen zijn 

in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een 

uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk 

weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt 

niet kunnen werken, is er langdurige 

ondersteuning.  

De VVD wil dat iemand die van een uitkering 

naar een baan gaat, er financieel merkbaar op 

vooruitgaat. Armoederegelingen die dit 

belemmeren (de zogenoemde armoedeval), 

wil de VVD daarom afschaffen.  

Standpunten VVD  

 Re-integratie is erop gericht dat mensen 

duurzaam en blijvend weer aan het werk gaan. 

Systemen van gesubsidieerde arbeid en/of 

loonkostensubsidies moeten daarop ingericht 

zijn.  

 Het armoedebeleid moet er volgens de VVD op 

gericht zijn dat mensen zo snel mogelijk van 

een uitkeringssituatie naar een baan gaan. Het 

beleid moet prikkels kennen om de overgang 

naar werk of participatie te realiseren. Zowel 

voor hen die van het vangnet gebruikmaken als 

voor de begeleiders van deze specifieke groep. 

 De VVD wil dat mensen die bijstand of een 

andere uitkering krijgen, verplicht 

werkzaamheden uitvoeren terwijl de gemeente 

hen begeleidt naar een betaalde baan. Mensen 

zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen 

werkbare toekomst en moeten gecontracteerd 

worden op het zetten van stappen daarin. 

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Bij bewust 

frauderen wordt de uitkering stopgezet en 

worden de onterecht betaalde uitkeringen tot op 

de laatste cent teruggevorderd, bovenop de 

boete die wordt opgelegd. Fraude met 

uitkeringen wordt onder meer bestreden door 

verschillende bestanden van meerdere 

instanties met elkaar te koppelen en de 

informatie te vergelijken. De huidige 

beperkingen in relatie tot de privacy welke 

belemmerend kunnen werken, moeten worden 

opgelost. Ook wordt er actief ingezet op het 

terugdringen van ‘spookinwoners’.  

 Het sociale werkvoorzieningsbedrijf moet als 

uitgangspunt hebben dat 80 procent van de 

medewerkers extern gedetacheerd wordt. De 

begeleiding naar duurzaam werk door deze 

groep zelf wordt een criterium waarop het wsw-

bedrijf zou moeten worden afgerekend in de 

toekomst. Mensen voor mensen is het devies. 

 Met een eigen onderneming beginnen, kan ook 

een manier zijn om uit een uitkeringssituatie te 

komen of deze te voorkomen. De VVD wil 

startende zelfstandige professionals een 

stimulans bieden zonder dat men verzandt in 

veredeld hobbyisme op kosten van de 

overheid. Alleen wanneer doelen worden 

gesteld en gerealiseerd binnen afgesproken 

termijnen, zou de starter ‘beloond’ moeten 

worden. 

 Voor de VVD geldt het principe van ‘Work 

First!’. Meedoen is belangrijk. Dat moet ook via 

de Wet Sociale Werkvoorziening, 

Participatiebanen, Leerwerktrajecten, WMO, 

Welzijnswerk en Mantelzorg kunnen. Wanneer 

iemand echt niet kan werken of geen werk kan 

vinden, is vrijwilligerswerk de volgende optie. 

Zo kan de gemeente een uitkeringsgerechtigde 

opdracht geven om nuttige werkzaamheden te 

verrichten, bijvoorbeeld op scholen, in 

plantsoenen, bij sportverenigingen, 

verzorgingscentra, etc. 

 Voor de VVD bestaat het armoedebeleid uit 

twee delen: integrale schuld-hulpverlening en 

(gedeeltelijke) kwijtschelding van lokale lasten. 

De VVD wil voorkomen dat probleemschulden 

ontstaan, onder andere door toepassing van 

budgetbeheer.  
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 De VVD wil de armoedeval verminderen, omdat 

deze armoedeval mensen beperkt bij de 

overgang van uitkering naar werk en werk 

vormt nog steeds de beste basis voor 

zelfstandigheid, onafhankelijkheid en 

zelfrespect van mensen.  

 De VVD denkt dat de huidige economische 

recessie zal leiden tot meer werklozen en tot 

meer aanvragen voor bijstand. De VVD wil dat 

de kwaliteit van de afhandeling van aanvragen 

goed op peil blijft, ook bij stijgende 

klantenaantallen.  

 Voor de VVD ligt in tijden van economische 

neergang de prioriteit van de WIL (regionale 

sociale dienst) bij vroege en tijdige signalering 

en proactief optreden om instroom in de 

bijstand te vermijden of de duur ervan te 

beperken. Daarnaast wordt er stevig ingezet op 

handhaving. 

 In de ogen van de VVD is het de opdracht van 

de gemeente om inwoners, die (tijdelijk) zonder 

werk/inkomen zitten, fit te houden voor de 

arbeidsmarkt. Verhuizen (tijdelijk) voor werk 

zou mogelijk moeten zijn. 

 Uitkeringsgerechtigden jeugdwerkloosheid en 

Wajongers verdienen serieuze hulp om zichzelf 

verantwoordelijk te maken voor hun eigen 

werkbare toekomst. 

Financiën  

De VVD zorgt ervoor dat er minder mensen een 

uitkering krijgen en dat er meer mensen aan het 

werk zijn. Dit zorgt er ook voor dat de gemeente 

minder geld hoeft uit te geven aan uitkeringen. De 

gemeente doet niet aan inkomensbeleid.  

 

 

 

Midden- en kleinbedrijf 

Visie op rol gemeentelijke overheid  

 

Voor de VVD is het midden- en kleinbedrijf de 

motor van de werkgelegenheid in Nieuwegein. De 

groei van de werkgelegenheid komt vooral voor 

rekening van deze sector. Het stimuleren van 

aanwas in deze sector is daarom van groot belang.  

De gemeente zou veel meer de rol van facilitator 

moeten aannemen. Ook als het gaat om een 

netwerk waarin bedrijven door onderling samen te 

werken tot nieuwe diensten en producten kunnen 

komen. 

De midden- en kleinbedrijven worden gevraagd 

een grotere rol te nemen bij re-integratie en 

arbeidsparticipatie op de arbeidsmarkt.  

 

Standpunten VVD  

 Een uitstekende relatie met deze sector vanuit 

de gemeente is dan ook onontbeerlijk. De 

gemeente zou moeten overwegen om 

nadrukkelijk deze groep ondernemers meer te 

betrekken bij de ontwikkelingen van de stad. 

Bijvoorbeeld zouden ondernemers spreekuur 

kunnen houden in de verschillende wijken. 

 De VVD vindt het wenselijk dat er meer 

diversiteit in de detailhandel en horeca in de 

wijken en het centrum aanwezig is. Er zou bij 

voorkeur in de binnenstad meer ruimte moeten 

komen voor de kleine detailhandel waarmee de 

gewenste diversiteit vorm zou kunnen krijgen. 

Ook zouden ‘out of the box’ ideeën meer op 

support moeten kunnen rekenen; bijvoorbeeld 

een wekelijkse kunstmarkt op het Stadsbalkon 

of de weekmarkt op de Herenstraat. 

 De gemeente kijkt naar mogelijkheden om 

startende ondernemers, waar nodig, te 

ondersteunen en te faciliteren. Echter zonder 

daarmee ongewenste concurrentievervalsing te 

creëren. De focus moet hierbij liggen op de 

ambitieuze starter die zelf ook investeert in zijn 

toekomst en zijn klanten. 
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 De VVD vindt dat de detailhandel en 

middenstand zelf moeten kunnen beslissen 

over hun openingstijden, ook op de zondagen. 

Door deze mogelijkheden beter uit te nutten 

komt er meer reuring en ‘traffic’ in het 

stadscentrum. 

 De VVD vindt dat de gemeente beter de lokale 

ondernemers zou moeten informeren over 

onderhandse en openbare aanbestedingen. 

Een kalender waarop deze worden 

gepubliceerd lijkt dringend gewenst. Participatie 

van zelfstandige professionals zou moeten 

worden gestimuleerd.

 

 

Bedrijfsleven en onderwijs  

Visie op rol gemeentelijke overheid  

Voor de lokale economie is een goed opgeleide 

beroepsbevolking van groot belang. Goed 

onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen 

ontplooien en een baan kunnen vinden die bij 

hen past.  

De VVD ziet een nauwe samenwerking met het 

(voorbereidend) beroepsonderwijs in de stad en in 

de regio als voorwaardelijk om voor burgers en 

ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden te 

scheppen. Jonge mensen die uit zijn op een 

ambachtelijke carrière vinden in Nieuwegein 

uitstekende leer- en werkmogelijkheden. 

Onderzocht zou moeten worden of een of 

meerdere scholen voor voortgezet en of 

praktijkonderwijs uit de woonwijken naar het 

stadscentrum kunnen worden gehaald. Op deze 

wijze komt ook ruimte vrij voor bijvoorbeeld 

woningbouw in die wijken. 

Standpunten VVD  

 De gemeente stimuleert onderwijs en 

bedrijfsleven om met ‘de ondernemer in de 

klas’ meer (praktijk)lessen in onderwijs-

instellingen te verzorgen. De VVD ziet graag 

dat ondernemers en onderwijs meer kennis en 

ervaring uitwisselen, zodat leerlingen zich beter 

kunnen toerusten op de arbeidsmarkt of op 

ondernemerschap. De VVD wil dit stimuleren 

door afspraken te maken met het bedrijfsleven 

over stages, kennismakingstrajecten, en 

praktijklessen. 

 De VVD wil dat aantal en type stageplaatsen 

zijn afgestemd op de regionale vraag naar 

arbeid. De vak- en werkscholen (vmbo/roc) 

hebben een belangrijke rol in deze afstemming. 

Daarnaast wil de VVD de koppeling tussen 

voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven 

verbeteren.  

 De VVD verwacht dat het bedrijfsleven zorgt 

voor voldoende stage- en leer- en 

werkplaatsen, zodat jongeren onder de 26 jaar 

of leren of werken.  

 De VVD ziet het liefst dat mensen tijdens hun 

opleiding zo veel mogelijk praktijkervaring 

opdoen. Immers, om mensen perspectief te 

bieden, is uitzicht op een duurzame en 

betaalde baan van belang.  

 De VVD vindt dat Nieuwegein de school 

(scholen) van de toekomst in huis zou moeten 

hebben/halen. De gemeente heeft een actieve 

rol in het betrekken van het bedrijfsleven bij het 

onderwijs. 

Financiën 

Een goede relatie onderwijs en bedrijfsleven leidt 

tot beter opgeleide werknemers, wat ten gunste 

komt van onze economie en tegelijk leidt tot minder 

aanspraak op sociale voorzieningen. Financiële 

middelen die voor dit doel aanwezig zijn, dienen 

direct aan onderwijs en arbeidsmarkt ten goede te 

komen en niet besteed te worden aan allerlei 

overlegplatforms.  

 

Duurzaamheid en economie Visie op rol gemeentelijke overheid  
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De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor 

economische ontwikkeling en het verhogen van 

economisch rendement. De VVD wil 

duurzaamheid stimuleren. Niet door te 

subsidiëren, maar door minder regels en 

eenvoudige procedures.  

Standpunten VVD  

 De VVD wil dat voor de inwoners inzichtelijk is 

hoe er energie kan worden bespaard. Mensen 

kunnen daar vervolgens zelf mee aan de slag. 

Dat is goed voor hun portemonnee en draagt bij 

aan een duurzamere gemeente.  

 De gemeente moet korte en toegankelijke 

procedures hanteren bij vergunningsaanvragen 

voor innovatieve en duurzame producten zoals 

zonnecellen of oplaadpunten voor elektrische 

auto’s.  

 De VVD is voor duurzame energieopwekking 

en gaat daarbij uit van particulier initiatief.  

 De VVD wil hergebruik van afgedankte spullen 

bevorderen via aparte inzameling en reparatie. 

Recycling biedt perspectief.  

 Naar de mening van de VVD horen bedrijven 

die (milieu)hinder opleveren, niet thuis in 

woonwijken. De gemeente dient deze bedrijven 

te stimuleren tot verplaatsing; nieuwe of 

bijgestelde vergunningen worden waar mogelijk 

geweigerd. De gemeente kan dan de 

vrijgekomen terreinen voor andere doeleinden, 

zoals woningbouw, ontwikkelen. 

 De VVD vindt dat de inspanningen/financiën die 

gaan naar duurzaamheidsonderwerpen in de 

pas moeten lopen met andere gemeenten. Er 

zal een benchmark moeten worden uitgevoerd, 

zodat ook Nieuwegein het beleid en de 

uitgaven hierop aanpast. Ook hier kan de 

gemeente zich geen hobbyisme permitteren. 

 De VVD vindt dat Nieuwegein landelijk gezien 

als de vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven 

gezien moet worden. Dit mede vanwege de 

uitstekende high speed netwerkverbindingen op 

basis van glasvezeltechniek; glasvezel overal! 

 Meer ‘gemeenschappelijke regelingen’ zouden 

onderzocht moeten worden. De uitvoering van 

‘gemeenschappelijke regelingen’ zou moeten 

worden uitbesteed aan de markt en niet aan 

organisaties waarvan de gemeente/overheid 

enig aandeelhouder is. 

Financiën  

De VVD wil dat de gemeente haar 

bedrijfsvoering alleen op die plekken 

verduurzaamt waar dat 

bedrijfseconomisch rendabel is.  
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Recreatie en toerisme  

Visie op rol gemeentelijke overheid  

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van 

de (lokale) economie. De VVD ondersteunt 

recreatieve ondernemers. Niet door hen te 

subsidiëren of voor hen te organiseren, maar door 

te faciliteren en te enthousiasmeren.  

Daar waar mogelijk stimuleren we nieuwe 

initiatieven die bijdragen aan een positief beeld van 

Nieuwegein als toeristische gemeente. 

Standpunten VVD  

 De VVD wil hoogwaardige voorzieningen 

met meer kwaliteit, diversiteit en een beter 

rendement. De gemeente moet recreatieve 

ondernemers die een kwaliteitsslag willen 

maken niet hinderen met regels over 

bijvoorbeeld voor- en naseizoen.  

 Recreatieve voorzieningen en toeristische 

attracties moeten goed bereikbaar zijn. Het 

Stadspark Oudegein zou beter onder de 

aandacht moeten worden gebracht. Ook 

zouden ondernemers in en rond het park 

kansen moeten kunnen krijgen, zonder de 

waarde van het park aan te tasten. 

 (Agrarische) ondernemers moeten hun 

activiteiten in het buitengebied kunnen 

combineren met nevenactiviteiten.  

 Een aantrekkelijk winkelcentrum trekt 

recreanten aan en is van toegevoegde 

waarde voor de eigen inwoners. De 

gemeente faciliteert hier door zo min 

mogelijk beperkingen te stellen aan 

openings- en sluitingstijden voor winkels.  

 Recreatie mag altijd in de natuur, tenzij 

aantoonbare schade aan de natuur wordt 

toegebracht. Recreatieve ondernemers 

moeten kunnen uitbreiden, ook in 

natuurgebieden.  

 Naar de mening van de VVD dient de stad 

ook op recreatief gebied aantrekkelijk te 

blijven, niet alleen voor haar inwoners, 

maar voor allen die de stad willen 

bezoeken. We willen de mogelijkheid 

onderzoeken van een aanlegplaats voor 

cruiseschepen aan de lek nabij Vreeswijk. 

 Ook is de VVD voorstander van de verdere 

uitbouw van het zakelijk toerisme door 

conferentiecentra, etc.  

 Theater De Kom, Museum Warsenhoeck, 

De Museumwerf en het Vreeswijks 

Museum dragen bij aan de zichtbaarheid 

van de stad Nieuwegein in de regio. Op 

deze wijze dragen zij bij aan 

werkgelegenheid in de stad. De gemeente 

steunt hen bij het regionaal promoten van 

de stad. 

Financiën  

De VVD vindt toeristenbelasting alleen 

gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt 

gebruikt voor de instandhouding van het toerisme.
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Hoofdstuk 2 Economie 
  

Experimenteergebieden 

Visie op rol gemeentelijke overheid  

De VVD wil nieuwe visies ontwikkelen en ruimte 

bieden voor experimenten in de breedste zin van 

het woord. 

De VVD wil een vernieuwde economische visie op 

Nieuwegein die antwoord geeft op de 

ontwikkelingen in de maatschappij welke aansluiten 

bij de wereld van vandaag. Meer flexibiliteit 

waardoor meer mensen kansen kunnen krijgen om 

te ondernemen, vanuit huis, onderweg of op 

plaatsen waar veel mensen komen. 

Standpunten 

 De VVD wil een hernieuwde visie op de 

positionering van de detailhandel en 

plaatselijke winkelcentra. Grenzen tussen werk 

en privé vervagen, grenzen tussen fysiek en 

virtueel winkelen vervagen. Experimenteren 

binnen bestaande planruimten is een goed 

idee. 

 De VVD wil een stabiele middenstandsituatie in 

de stad. Dit is van cruciaal belang voor de stad 

en haar inwoners. Niet alleen voor het 

stadscentrum, maar zeker ook voor de wijk- en 

buurtwinkelcentra. Goed bereikbare locaties 

genieten hierbij de voorkeur. Voldoende 

parkeerruimte welke niet tot overlast leidt is 

hierbij gewenst. 

 De VVD wil jaarlijks een ‘Week van het 

ambacht’ in Nieuwegein, waarbij ondernemers 

en opleidingen samenwerken en het beeld 

uitdragen dat werken met je handen leuk is! 

 De VVD wil stimuleren dat voor startende 

ondernemers en zelfstandige professionals een 

kans op coachen op hun 

ondernemersvaardigheden mogelijk is; een 

klankbord/spiegel aanreiken. Starters met 

ambitie zouden hierbij de voorkeur genieten. 

 De VVD wil dat leegstaande kantoren niet 

alleen getransformeerd worden naar woningen. 

Er moet beter ingespeeld worden op de 

behoefte die er is. Bijvoorbeeld door te 

faciliteren bij het creëren van ontwikkellocaties 

voor zelfstandige professionals. Het gebied 

Hilde Kropstraat, Kruijderlaan en Herenstraat is 

hier uitermate voor geschikt. Indien regelgeving 

dit beperkt, moet het mogelijk zijn deze voor die 

situaties buiten werking te stellen. 

 De VVD vindt dat de belangen van ‘gevestigde’ 

ondernemers moeten worden gerespecteerd. 

Dit mag echter niet leiden tot het feit dat nieuwe 

of experimenterende ondernemers geen 

kansen mogen krijgen. 

 De VVD wil experimenteren met een ‘vrije 

handelszone’ voor starters, middelgrote en 

grote ondernemingen. Op deze wijze moeten 

ondernemers meer binding krijgen met elkaar 

en met Nieuwegein. De onderlinge 

samenwerking wordt gestimuleerd. 

 De VVD wil instrumenten ontwikkelen om 

mensen meer in hun kracht te zetten en hen, 

indien noodzakelijk, daarin te blijven 

ondersteunen. Speciale aandacht verdient het 

middenkader bij bedrijven waar 

omscholingstrajecten dienen te worden 

aangeboden.
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Zorg/WMO 

Visie op rol gemeentelijke overheid 

Als Nieuwegein staan we aan de vooravond van 

grote wijzigingen in de Zorg/WMO te weten de 

jeugdzorg, passend onderwijs, Awbz en de 

participatiewet, de zogenaamde transities. Die zijn 

noodzakelijk om voorzieningen ook in de toekomst 

op een adequaat niveau toegankelijk en betaalbaar 

te houden. Er worden diverse taken van rijk en 

provincie aan de gemeente overgedragen, 

waardoor de gemeente twee maal zoveel taken 

krijgt voor een kwart minder geld. De zorg bijna de 

helft van de gemeentebegroting uitmaken. 

 
Iedere inwoner/burger heeft talenten en 

mogelijkheden. Dit geldt niet alleen voor mensen 

die tijdelijk of permanent een beperking hebben. 

Iedereen doet naar vermogen mee en draagt bij 

aan een participatie samenleving. Alle mensen 

moeten de ruimte en mogelijkheden krijgen deze 

talenten te gebruiken. 

 
Als VVD Nieuwegein willen wij een gemeente 

waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen 

ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die 

(tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig 

kunnen functioneren, ondersteuning behoeven. 

Uitgangspunt voor ondersteuning moet worden wat 

iemand kan en niet wat hij niet kan: mensen in 

eigen kracht (terug)zetten. Hierbij is een belangrijke 

rol voor de samenleving weggelegd: samen 

verantwoordelijk. Voor een deel moet de gemeente 

die ondersteuning bieden. Verder pleit de VVD 

binnen het sociale domein voor een integrale 

aanpak van de problematiek van de klant (één 

gezin, één plan, één casusregisseur). 

 

De VVD is voorstander van het principe van 

zelfredzaamheid; dit betekent zelfredzaam waar 

het kan en zorg waar het moet. Daarbij betaalt de 

gebruiker, tenzij men dat niet kan en mantelzorg 

niet aan te spreken is. Binnen de wettelijke 

mogelijkheden kan er een eigen bijdrage geheven 

worden 

Standpunten VVD Nieuwegein 

 Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt 

altijd een persoonlijk gesprek gevoerd. Daarin 

worden de zorgvraag en de achterliggende 

redenen in kaart gebracht. Bij het 

beantwoorden van de zorgvraag geldt het 

principe ‘een vrager krijgt gecoördineerd 

passende zorg’. Vermindering van de 

bureaucratie is daarbij een absolute 

voorwaarde. 

 

 Voor de VVD is zelfredzaamheid het 
uitgangspunt. Het doel van de VVD is dat alle 
inwoners van Nieuwegein, oud, jong, met of 
zonder beperking, blijven meedoen in de 
samenleving. De VVD vindt dat zij daarbij zelf 
kunnen kiezen hoe ze meedoen. Voor de VVD 
staat keuzevrijheid voorop. 
 

 De VVD vindt dat de gemeente de regisseur is 

van het nieuwe ‘welzijn-zorgarrangement’. Door 

goede integrale afspraken te maken met 

mantelzorg, maatschappelijk werk, huisartsen, 

ziekenhuizen en andere zorgverleners verbetert 

de kwaliteit en blijven de kosten beheersbaar. 

 

 Multifunctionele accommodaties, brede school, 

buurtplein of anderszins te gebruiken algemene 

ruimten vervullen een belangrijke functie in het 

welzijn-zorgarrangement. Het zijn de 

voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen 

ontmoeten, ondersteunen en ontspannen. 

Hierdoor is individuele zorg minder nodig. 

 

 De zorgarrangementen worden in beginsel in 

de directe omgeving aangeboden; eerst lokaal, 

dan provinciaal en dan pas nationaal. De VVD 

vindt dat voor de uitvoering de gemeente naar 

de juiste schaalgrootte zoekt om kwaliteit en 

doelmatigheid te waarborgen. 

Financiën 

De rijksmiddelen AWBZ en jeugdzorg die overgaan 

naar de gemeente worden volledig ontschot (d.w.z. 

dat ze voor beide segmenten gebruikt kunnen 

worden) aangewend voor de WMO- en 

jeugdzorgtaken die ermee gemoeid zijn; de 

ontkokering van het zorgstelsel en de vermindering 

van de zorgbureaucratie moet ertoe leiden dat de 

gemeente minder geld uitgeeft aan bureaucratie en 

overhead. De effecten van de wijzigingen in de 

Zorg/WMO worden binnen de huidige budgeten 

van welzijn en zorgtaken en de over te dragen 

middelen uitgevoerd.
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Jeugd 

Visie op rol gemeentelijke overheid 

Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien en 

moet zich goed kunnen ontwikkelen tot zelfstandige 

en verantwoordelijke burger. 

 

Ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk 

voor de opvoeding van hun kinderen. Kinderen die 

in hun ontwikkeling worden bedreigd, moeten zorg 

krijgen en indien nodig in bescherming worden 

genomen. De gemeente is dan aan zet, aangezien 

de gemeente de regie krijgt over de jeugdzorg. 

 

Gemeenten zijn op grond van de wet 

maatschappelijke ondersteuning(WMO) en de wet 

publieke gezondheid(WPG) verantwoordelijk voor 

het preventief jeugdbeleid. 

Standpunten VVD Nieuwegein 

 De VVD staat voor vrijheid en 

verantwoordelijkheid. Ook voor jeugd die een 

eigen plek zoekt. Vrijheid om bij elkaar te 

komen, om te kletsen, om samen lol te hebben, 

vrijheid om te hangen. Maar de vrijheid houdt 

op waar overmatig aantoonbare rommel wordt 

gemaakt, waar vernielingen worden aangericht, 

waar bewoners bedreigd worden of erger. 

Overlast en vernielingen door jongeren moeten 

worden voorkomen door actief gemeentebeleid. 

Ook in die situaties is de VVD voor harde 

aanpak bij overtreding.  

 

 De VVD vindt betrokkenheid van de jeugd via 

de jongerenraad en een jongerenpanel van 

groot belang. 

 

 VVD betreurt het dat de maatschappelijke 

stages afgeschaft worden en wil alternatieven 

hiervoor onderzoeken. 

 

 De VVD stimuleert de deelname van de jeugd 

aan de vele sportverenigingen die Nieuwegein 

rijk is.  

 

 De VVD ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin 

als de spil in alle zorgvragen voor kinderen, 

ouders, scholen en andere professionals die 

met kinderen te maken hebben. Vanuit dit 

centrum wordt de jeugdzorg gecoördineerd. De 

communicatie over hoe burgers bij een 

dergelijk coördinatiepunt terecht kunnen 

komen, is daarbij essentieel voor succes. 

 

 De VVD is voorstander van compacte 

zorgteams op scholen en in wijken die 

problemen vroegtijdig signaleren en daarop 

actie nemen. 

 

 Het is belangrijk dat kinderen, ouders en 

hulpverleners inzicht krijgen in wat nodig is voor 

ieder kind om kinderen zo goed mogelijk op te 

kunnen laten groeien in een veilige omgeving. 

Daaraan kan worden bijgedragen door meer 

voorlichting over de wet Verplichte meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij 

is een goede samenwerking tussen de diverse 

belanghebbenden van essentieel belang.  

Financiën 

De VVD wil af van het verschijnsel dat allerlei 

maatschappelijke problemen een medische 

component hebben. Hierdoor bespaart de 

gemeente geld.
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Sport 
 
Visie op rol gemeente Nieuwegein 

Investering in sport is een investering in de 

toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde 

levensstijl en helpt bij het leggen van sociale 

contacten. 

De VVD vindt dat de gemeente Nieuwegein moet 

zorgen dat sport toegankelijk blijft voor jongeren en 

mensen met een beperking. De gemeentelijke 

verantwoordelijkheid beperkt zich dus tot 

breedtesport en sport voor mensen met een 

beperking.  

De Nieuwegeinse sportcomplexen dienen van 

goede kwaliteit te zijn. De VVD is voorstander van 

het optimaal benutten van onze sportvelden en is 

daarom voorstander van vergaande samenwerking 

tussen verenigingen.  

Om sport doeltreffender en doelmatiger te maken 

in Nieuwegein, wil de VVD een sportbedrijf voor de 

gemeente Nieuwegein realiseren.  

De VVD vindt dat ook het individueel sporten 

aandacht behoeft. Bij de herinrichting van de 

openbare ruimte dient de gemeente rekening te 

houden met individuele sporters. De VVD wil ook 

hun belang laten meewegen. Daarbij denken we 

aan duidelijk gemarkeerde fietspaden, goede en 

begaanbare parkpaden en wegen en goed 

onderhouden sport- en speelvelden. Voor de VVD 

dient dat belang een prominente plaats te krijgen 

bij onderhouds- en opknapbeurten. 

Standpunten VVD Nieuwegein 

 De VVD wil dat sportverenigingen, scholen en 
buitenschoolse opvang nauw samenwerken om 
de schoolgaande jeugd zo veel mogelijk te 
laten bewegen. 
 

 De VVD enthousiasmeert verenigingen en 

sportclubs in het organiseren van 

sportevenementen om zo veel mogelijk mensen 

met sport kennis te laten maken.  

 

 De VVD vindt dat sport en sportverenigingen 

toegankelijk moeten zijn voor mensen met een 

beperking.  

 

 Spelvoorzieningen en trapveldjes voor de jeugd 

krijgen wat de VVD betreft voor het onderhoud 

een plaats in het gemeentelijke groen. De 

sport- en spelvoorzieningen moeten zo worden 

ingericht, dat vandalisme wordt ontmoedigd. 

Hierbij moet gedacht worden aan ondergrondse 

prullenbakken en niet-brandbare bankjes. 

Wanneer er alsnog vernielingen worden 

aangericht, zullen de daders functioneel 

moeten worden gestraft, bijvoorbeeld een 

maand lang meewerken in het onderhoud van 

de accommodaties. 

 

 Optimaal gebruik van sportaccommodaties 

moet worden bevorderd. Dit kan door 

gezamenlijk gebruik van velden of bevordering 

van omniverenigingen. De VVD legt dit niet 

dwingend op, maar stimuleert dit wel. 

 

 De VVD wil de huidige faciliteiten functioneler 

inrichten, zodat nieuwe toetreders ook ruimte 

krijgen op de bestaande faciliteiten. 

 

 De VVD is tegen deelname van de gemeente in 

de exploitatie van een topsportvereniging en/of 

deelname in stadions en dergelijke. De 

gemeente kan een topsportvereniging wel in de 

randvoorwaarden tegemoetkomen en barrières 

wegnemen. 

 

 De VVD vindt dat kinderen moeten leren 

zwemmen. Nieuwegein is namelijk een 

waterrijke gemeente. De VVD is daarom 

voorstander van een actieplan om zwemlessen 

ook mogelijk te maken voor minder 

draagkrachtigen.  

Financiën 

Alleen jongeren en mensen met een beperking 

worden nog gesubsidieerd door de gemeente. Via 

het subsidiebeleid wordt samenwerking tussen 

scholen, sportverenigingen en buitenschoolse 

opvang gestimuleerd. Bij subsidiering van 

grootschalige sportevenementen wordt de 

economische waarde van het evenement 

meegewogen als indicator.  
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Cultuur 

Visie op rol gemeentelijke overheid 

Een goed cultuuraanbod heeft een positief effect 

op de aantrekkingskracht van een gemeente. Het 

versterkt het vestigingsklimaat voor ondernemers. 

De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft 

in het stimuleren van kunst en cultuur, omdat deze 

vorm en inhoud geven aan de samenleving. De 

Kom heeft daar wat de VVD betreft een belangrijke 

voortrekkersrol in. De VVD wil dat er aandacht is 

voor cultuurhistorie. Dit maakt dat je trots bent op 

Nieuwegein en geeft je woonomgeving een eigen 

gezicht. 

Standpunt VVD Nieuwegein 

 Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers 

en ondernemers, kortom voor de stad. Het 

versterkt de innovatiekracht en creativiteit. De 

drempel verlagen voor het kennismaken met de 

aanwezige cultuur via het verstrekken van 

informatie zou daarbij kunnen helpen. 

 

 De VVD vindt historisch besef, vooral bij de 

jeugd, van groot belang en is daarom 

voorstander van het behoud en het zo breed 

mogelijk beleefbaar maken van cultureel 

erfgoed. De drie Nieuwegeinse musea: 

Museumwerf, Warsenhoeck en Het Vreeswijks 

Museum hebben daar een belangrijke rol in.  

 

 De VVD wil dat culturele organisaties die 

subsidie ontvangen beter gaan samenwerken 

en professioneler bestuurd worden. 

 

 De VVD is voor het afschaffen van de 1-

procentsregeling voor de kunst bij 

gemeentelijke nieuwbouw, omdat er een 

andere regeling voor in de plaats is gekomen 

(subsidieregeling amateurkunst). 

 

 

 

 Vergunningverlening voor evenementen moet 

eenvoudiger. Tevens moet dit plaatsvinden via 

een zogenoemde (digitaal) evenementenloket. 

 

 De VVD wil dat alle kinderen in de gelegenheid 

blijven om muziek- of cultuuronderwijs te 

volgen. De huidige subsidiemogelijkheden 

blijven daarom bestaan. 

 

 Nieuwegein heeft 25 openbare kunstwerken. 

Deze moeten beter onder de aandacht worden 

gebracht.  

 

 De oude wijken Jutphaas en Vreeswijk zijn een 

bijzonder gezicht van Nieuwegein. Deze wijken 

moeten ter promotie van het culturele aspect 

actief onder de aandacht gebracht worden 

buiten Nieuwegein. 

 

 De VVD wil in Vreeswijk extra ligplaatsen voor 

zowel recreatievaart als museumwerf realiseren 

om zo Vreeswijk nog aantrekkelijker te maken. 

 

 De VVD vindt dat onderzocht moet worden hoe 

en op welke manier kasteel Rijnhuizen 

behouden kan blijven voor Nieuwegein. 

Financiën  

De VVD wil dat de cultuursector meer op eigen 

benen komt te staan en zich voor financiering meer 

dan nu richt op bezoekers, donateurs en 

sponsoren. Instellingen dienen dus niet louter 

afhankelijk te zijn van gemeentesubsidie. Naast 

iedere euro subsidie, dient zelf een euro verdiend 

te worden.  

Op de subsidie van De Kom, de bibliotheek en de 

drie Nieuwegeinse musea (Museumwerf, 

Warsenhoeck en Het Vreeswijks Museum) wordt 

deze periode niet gekort. 

 

 

  



 Hoofdstuk 3 Samenleving 
  

25 
 

Onderwijs 

Visie op rol gemeentelijke overheid 

Onderwijs is de sleutel naar de toekomst en 

daarom vindt de VVD goed onderwijs ook 

belangrijk. Niet alleen onderwijs aan kinderen 

(startend op jonge leeftijd), maar ook het 

onderhouden van vaardigheden op latere leeftijd 

blijft belangrijk. In de huidige kenniseconomie 

vormt het opdoen en delen van kennis de basis 

voor het vinden en behouden van werk.  

De VVD is voorstander van het 'levenslangleren'-

concept. Ongeacht de leeftijd krijgt iedereen de 

kans om zich te ontwikkelen. De VVD ziet verder 

het liefst dat mensen tijdens de opleiding zo veel 

mogelijk praktijkervaring opdoen. Immers, om 

mensen perspectief te bieden, is uitzicht op een 

duurzame en betaalde baan van belang. 

Kinderen en jongeren hoeven niet voorbij de 

gemeentegrenzen te reizen voor een goed aanbod 

van scholen. Nieuwegein kent verscheidene 

lageronderwijsschooltypen en ook in het voortgezet 

onderwijs is er voldoende aanbod. Binnen onze 

gemeentegrenzen is ook het roc Midden Nederland 

met een aantal vestigingen vertegenwoordigd. 

Meer hbo-onderwijs zou in deze onderwijsstad dan 

ook een welkome aanvulling zijn. 

Standpunten VVD Nieuwegein 

 De VVD vindt een geldige startkwalificatie 

noodzakelijk. De gemeente heeft samen met 

scholen, zorgaanbieders en 

leerplichtambtenaren een taak om spijbelen en 

uitval te voorkomen en risicojongeren zo snel 

mogelijk te signaleren en te helpen. 

 

 De VVD vindt dat er een verkeersveilige 

omgeving gecreëerd moet worden met 

aandacht voor veilige oversteekplaatsen, 

overzichtelijke verkeers- en parkeersituaties, en 

veilige fietsroutes. Kinderen worden ook 

geschoold in het omgaan met verkeerssituaties.  

 

 De VVD wil dat scholen zich primair 

concentreren op kwalitatief goed onderwijs, 

waarbij kennisoverdracht en sociale 

vaardigheden centraal staan.  

 

 De VVD wil dat de gemeente vroeg- en 

voorschoolse educatie en samenwerking 

tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven 

en het primair onderwijs stimuleert om de 

ontwikkelingskansen van jonge kinderen met 

een taal- en/of ontwikkelingsachterstand te 

vergroten. Vroegtijdige screening is succesvol 

gebleken. Ouders worden hierbij betrokken.  

 

 De VVD stimuleert het multifunctionele gebruik 

van scholen door bijvoorbeeld andere 

maatschappelijke instellingen. Om die reden is 

de VVD groot voorstander van het 

bredeschoolconcept. Hierbij kan gedacht 

worden aan het stimuleren van 

flexarbeidsplekken, waarmee op meerdere 

plaatsen in Nederland al goede resultaten 

geboekt zijn.  

 

 Laaggeletterdheid is een groot, verborgen 

maatschappelijk probleem. De VVD wil een 

daadkrachtige aanpak op lokaal niveau. 

Uitgangspunt daarbij is de eigen 

verantwoordelijkheid van de betrokkenen. Ook 

kan gebruikgemaakt worden van capabele 

mensen met een uitkering. 

 

 De VVD is voorstander van het bundelen van 

de bestaande instellingen tot een gezamenlijke 

campus. Het stadscentrum waarin ook onze 

bibliotheek gevestigd is, biedt een interessante 

plek voor dergelijke ontwikkelingen. 

 

 In Nieuwegein kan men kiezen tussen 

openbaar en bijzonder onderwijs. De VVD vindt 

deze keuzevrijheid belangrijk en zal zich 

daarom hard maken voor het behoud van zowel 

openbaar als bijzonder onderwijs in onze 

gemeente. 

 

 Als een kind speciaal onderwijs volgt en 

daarvoor ver moet reizen, is het rechtvaardig 

dat de gemeente bijdraagt in de 

vervoerskosten. Dat geldt volgens de VVD 

echter niet voor reiskosten vanwege de 

gemaakte keuze voor het bijzonder (op 

religieuze grondslag gebaseerde) onderwijs. 
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 Scholen uit het voortgezet onderwijs zouden 

beter kunnen samenwerken aan het 

voorbereiden van kinderen op de arbeidsmarkt. 

Kinderen moeten leren dat er maar één iemand 

verantwoordelijk is voor hun werkbare 

toekomst: zij zelf! 

 De VVD is van mening dat onderwijs iedereen 

de beste kansen biedt en bijdraagt aan 

emancipatie van minderheden in de 

Nederlandse samenleving. Een goede 

beheersing van de Nederlandse taal en het 

rekenen zijn voor iedereen essentieel en zijn 

noodzakelijk om te kunnen functioneren in de 

Nederlandse samenleving.  

 Voor de VVD is het grote aantal vroegtijdige 

schooluitvallers in onze stad een punt van 

blijvende zorg en aandacht. De VVD pleit er 

dan ook voor om deze groep jongeren beter in 

beeld te krijgen en met passende maatregelen 

in leer-en werktrajecten en opleidingen 

geplaatst te krijgen.  

Financiën 

De gemeente heeft geen directe rol in de 

financiering van het onderwijs. De regelingen die 

het onderwijs faciliteren moeten zo efficiënt 

mogelijk worden ingezet. Eigen keuzes van burgers 

kunnen daarbij ook eigen kosten betekenen als die 

niet in lijn zijn met de geldende randvoorwaarden. 
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Integratie 

Visie op rol gemeentelijke overheid 

De VVD wil dat de gemeente een actief beleid 

voert om de inburgering van immigranten in de 

Nieuwegeinse samenleving te bevorderen. In het 

bijzonder het beheersen van de Nederlandse taal is 

van belang. De VVD verwerpt en bestrijdt 

discriminatie. De gemeente werkt mee aan het 

landelijk vastgestelde immigratie- en asielbeleid en 

zal uitzettingen niet tegenwerken. 

Standpunt VVD Nieuwegein 

 Integreren betekent voor de VVD dat mensen 

zich aanpassen, de taal spreken en een 

bijdrage leveren aan de samenleving.  

 

 De VVD is ernstig bezorgd over de in 35 jaar 

gegroeide situatie rond de Roma-gezinnen in 

onze stad. We moeten hier consequent beleid 

op voeren, waarbij we blijven uitgaan van drang 

en dwang. De gemeente Nieuwegein moet 

overgaan tot handhaving bij overtreding. 

 

 De VVD wil een actief opsporings- en 

uitzettingsbeleid voor alle illegalen. De VVD 

accepteert niet dat de gemeente afgewezen 

asielzoekers of illegalen ondersteunt. 

 

 De Nederlandse taal leren is een eigen 

verantwoordelijkheid van de immigrant. De 

gemeente faciliteert door te bevorderen dat er 

voldoende betaalbare cursussen zijn. 

 

 Er moet laagdrempelige en snel beschikbare 

hulp geboden worden bij discriminatie, 

eerwraak, etc. De VVD ondersteunt politie, 

justitie en andere organisaties bij de bestrijding 

daarvan. 

Financiën 

Immigranten komen uit eigen vrije keus naar 

Nederland en moeten dus zelf verantwoordelijkheid 

nemen en dragen. Kosten van inburgering mogen 

niet op de samenleving worden afgewenteld. 

 

Diversiteit 

Visie op rol gemeentelijke overheid  

Diversiteit zorgt voor een krachtige samenleving 

waar iedereen zijn kwaliteiten kan inbrengen. Voor 

de VVD is het van groot belang dat iedereen 

zichzelf kan zijn en actief kan meedoen in de 

samenleving, ongeacht geslacht, etniciteit, geloof 

of geaardheid. De VVD verwerpt en bestrijdt 

discriminatie in zijn algemeenheid.  

Standpunt VVD Nieuwegein 

 Bij de VVD staat het individu centraal en wordt 

uitgegaan van gelijkwaardigheid en gelijke 

rechten. De VVD vindt dat meisjes én jongens, 

vrouwen én mannen daarvan doordrongen 

moeten zijn.  

 

 De VVD waardeert en benut alle verschillen en 

maakt daarbij geen onderscheid in geslacht, 

leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid en 

geloof. De structurele achterstellings- en 

uitsluitingsmechanismen worden weggewerkt en 

discriminatie wordt bestreden. De VVD wil  

dat verschillen benut worden om beter in te 

kunnen spelen op de vraagstukken in de 

pluriforme samenleving.  

 

 De VVD streeft naar een (werk)omgeving waar 

iedereen zich veilig, prettig, gewaardeerd en 

gerespecteerd voelt. Zo worden 

jongerenwerkers bijvoorbeeld getraind om 

onvriendelijk gedrag op basis van geaardheid 

tegen te gaan. 

 

 De VVD vindt dat er in het kader van de 

diversiteit extra aandacht besteed moet worden 

aan het terugdingen van jeugdwerkeloosheid. 

Financiën 

De VVD wil dat de gemeente geen subsidie 

verleent aan organisaties en activiteiten die de 

gelijkwaardigheid van man/vrouw, hetero/homo, 

etniciteit of geloof e.d. aantasten.
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Wonen 

Visie op rol gemeentelijke overheid 

De VVD Nieuwegein is voorstander van het 

bevorderen van eigen woningbezit, aangezien dit 

goed is voor de leefomgeving. De VVD wil in dat 

kader meer variëteit aanbrengen in de 

Nieuwegeinse huizenvoorraad, zodat onze stad 

een grotere aantrekkingskracht krijgt voor mensen 

die op zoek zijn naar een nieuw huis.  

De woningbouwcorporaties moeten terug naar hun 

kerntaken en het aandeel sociale woningbouw 

moet evenwichtig zijn. Dit betekent een focus op 

het bouwen, beheren en verhuren van woningen 

die bestemd zijn voor mensen met een laag 

inkomen. Hierdoor krijgen mensen met een laag 

inkomen betere service en betere kwaliteit van 

woningen.  

De VVD wil dat de gemeente een lange termijn 

woonvisie maakt met als doel dat de woningbouw 

aan de marktbehoefte voldoet. Afspraken die 

hieruit voortvloeien dienen met woningcorporaties 

vastgelegd te worden.  

Standpunt VVD Nieuwegein 

 De VVD is voorstander van stimulering van 

ombouw van kantoorpanden naar woningen, 

mits er een leefbare leefomgeving gecreëerd 

kan worden (incl. voldoende parkeerruimte). 

 

 Oudere bedrijfsgebieden als De Wiers-Zuid en 

Herenstraat/Kruyderlaan zijn aan het 

verpauperen. Voordeel is dat startende 

bedrijven hier goedkoop ruimte kunnen 

verkrijgen en zo dus als kraamkamer dienen 

voor nieuwe bedrijven. De VVD wil dit voordeel 

zo veel mogelijk behouden, maar deze 

gebieden verder upgraden tot aantrekkelijk 

woon-werkgebied. 

 

 De VVD wil de welstandscommissies 

afschaffen. Hiermee krijgen huizenbezitters de 

vrijheid zelf te beslissen hoe een verbouwing 

eruit komt te zien, binnen de kaders van de 

bestemmingsplannen. Wel wil de VVD 

zorgvuldig omgaan met de beschermde 

dorpsgezichten van Jutphaas en Vreeswijk en 

deze verbeteren. 

 

 De Rijksoverheid legt gemeenten maximale 

parkeernormen op voor type woningen. De 

gemeente Nieuwegein kan onder deze norm  

 

gaan zitten, wat in de praktijk vaak gebeurt. De 

VVD wil dat er niet gemarchandeerd wordt met 

parkeernormen en wil dat er altijd wordt 

uitgegaan van de maximaal toegestane 

parkeernormen.  

 

 De VVD wil dat bestemmingsplannen flexibeler 

worden en dat deze mogelijkheden creëren 

i.p.v. belemmeringen opwerpen. 

 

 De VVD vindt dat sociale woningen 

beschikbaar moeten zijn voor mensen die 

hierop zijn aangewezen en deze echt nodig 

hebben. Het beleid moet gericht zijn op het 

laten doorstromen van scheefwoners. Een 

aandeel van 25 procent sociale huurwoningen 

van de totale woningvoorraad vindt de VVD een 

evenwichtig aandeel.  

 

 Variatie in het woningaanbod moet worden 

aangebracht aan de bovenkant van de markt, in 

plaats van aan de onderkant. 

 

 De VVD wil startersleningen handhaven. Dit 

ondanks het feit dat wij van mening zijn dat 

startersleningen concurrentievervalsing en 

overkreditering betekenen. Handhaving van de 

starterslening levert een bijdrage aan de 

stimulering van het eigen woningbezit, aan de 

doorstroming op de woningmarkt en het maakt 

projecten als het ombouwen van kantoren tot 

woningen mogelijk. Hierdoor knappen wijken 

op.  

 

 Park Heemstede is bij uitstek een locatie voor 

mooi landelijk wonen in het luxe segment. 

 

 Rond het Fort en langs het Merwedekanaal 

wordt herontwikkeling met behoud van de 

natuurlijke en monumentale omgeving 

gestimuleerd. 
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 De VVD staat nog steeds achter de in het regio 

Utrecht afgesproken woningbouwprogramma. 

De huidige Nieuwegeinse woningvoorraad is te 

eenzijdig. Door toevoeging van woningen aan 

de bovenkant en het midden van de markt 

ontstaat doorstroming en komen woningen aan 

de onderkant van de markt vrij.  

 

 Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. 

De VVD wil ruimte geven aan nieuwe 

concepten en initiatieven, zoals 

kangoeroewoningen. In woonwijken is ook 

plaats voor kwetsbare groepen. 

 

 

 De VVD is een voorstander van huisvesting op 

maat. Te denken valt aan nieuwe woonvormen 

voor ouderen, tijdelijke bouw (modulair) of huur 

van leegstaande gebouwen voor een tijdelijke 

behoefte aan huisvesting. 

 

 Woningbouwcorporaties moeten terug naar hun 

kerntaken. Te weten: het bouwen, beheren en 

verhuren van woningen die bestemd zijn voor 

gezinnen met een laag inkomen. De VVD is 

voor het bevorderen van verkoop van woningen 

van woningcorporaties. 
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Verkeer en Vervoer 

Visie op rol gemeentelijke overheid 

Nieuwegein is goed bereikbaar voor alle vormen 

van mobiliteit. Een goed bereikbare stad is goed 

voor het vestigingsklimaat van zowel inwoners als 

ondernemers. De VVD wil de goede bereikbaarheid 

van bedrijfsterreinen behouden. Ook de 

hulpdiensten moeten alle locaties in Nieuwgein 

goed kunnen bereiken en niet belemmerd worden 

door verkeersdrempels of andere obstakels. 

Bij een goed bereikbare stad hoort ook de juiste 

bewegwijzering, bij de hoofdstructuur én in de 

wijken. 

Stadsautowegen als A.C. Verhoefweg, 

Wijkerslootweg, Zuidstedeweg (de H-structuur) en 

andere doorgaande wegen zijn hét visitekaartje van 

de stad. Het beeld op deze wegen dient tiptop in 

orde te zijn. 

Standpunt VVD Nieuwegein 

 De VVD vindt dat er op doorgaande wegen in 

woonwijken geen verkeersdrempels kunnen 

liggen in verband met trillings- en 

geluidsoverlast. Hier moeten op andere 

manieren snelheidsbeperkende maatregelen 

genomen worden, bijvoorbeeld door 

wegversmallingen.  

 

 De VVD vindt dat in het kader van de 

doorstroming de maximumsnelheid op 

stadsnelwegen 70 km/u moet zijn, op 

wijkontsluitingswegen 50 km/u en in 

woongebieden 30 km/u. 

 

 De VVD is van mening dat wegwerkzaamheden 

en afsluitingen duidelijk en ruim van tevoren 

moeten worden aangegeven, mét goede 

alternatieve routes. 

 

 Voor de VVD is het belangrijk dat het 

parkeerbeleid in de binnenstad aansluit bij de 

behoeften van ondernemers en klanten. De 

parkeergarages zijn 24/7 open voor in- en 

uitrijden. 

 Nieuwegein heeft een 

parkeermanagementsysteem dat duidelijk 

aangeeft waar parkeerplaatsen beschikbaar 

zijn. De VVD wil dat dit in de binnenstad in 

bedrijf wordt gesteld, zodat automobilisten 

vanaf de hoofdwegen direct naar de 

beschikbare plaatsen kunnen gaan.  

 

 De VVD wil dat Nieuwegein aantrekkelijk is om 

te winkelen voor zowel mensen uit Nieuwegein 

als mensen in de omliggende gemeenten. Om 

de concurrentie met andere gemeenten aan te 

gaan, wil de VVD het eerste uur gratis parkeren 

mogelijk maken. Daarnaast pleit de VVD voor 

een eenvoudig systeem waarmee ondernemers 

in de binnenstad extra gratis parkeren aan hun 

klanten kunnen aanbieden.  

 

 De VVD is voorstander van gratis parkeren bij 

de wijkwinkelcentra. Dit kan, waar nodig, 

worden gereguleerd door middel van blauwe 

zones. 

 

 De gemeente dient bedrijven in de binnenstad 

te stimuleren hun parkeerplaatsen beschikbaar 

te stellen voor parkeren op koopavond en in het 

weekend. 

 

 Opbrengsten uit betaald parkeren dienen alleen 

om hoogwaardig parkeren kostendekkend te 

maken (investeringen en handhaving). Op 

parkeren mag geen winst worden gemaakt. 

Immers de auto is geen melkkoe. 

 

 De VVD vindt dat het huidige 

parkeervergunningensysteem simpeler, sneller 

en goedkoper moet voor bewoners.  

 

 Er dient meer bekendheid te worden gegeven 

aan de gratis fietsenstallingen in de binnenstad 

om het gebruik te bevorderen.  

 

 Fietspaden beschikken over een veilig wegdek 

en verlichting, fietsstroken op doorgaande 

wegen worden met een rode kleur aangegeven. 

Waar mogelijk worden fietspaden echter 

vrijliggend aangelegd. 
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 Nieuwegein moet aansluiten bij het landelijk 

netwerk fietsknooppunten, hiermee wordt een 

logische aanduiding van fietsroutes en –

plattegronden geïntegreerd. 

 

 De VVD vindt dat er meer moet worden 

geïnvesteerd in een groene golf voor de fiets. 

Bij doorgaande kruisingen met auto- en 

fietsverkeer wordt de wachttijd voor fietsers zo 

kort mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld door 

bewegingsmelders. 

 

 Fietsers op de kruisingen 

Ambachtsweg/Wierselaan en 

Binnenwal/Vreeswijksestraatweg moeten 

gezamenlijk groen krijgen om het hele kruispunt 

te kunnen passeren. Dit bevordert de 

verkeersveiligheid, maar ook snelheid voor 

fietsers. 

 

 De VVD streeft naar een hoogwaardige vorm 

van openbaar vervoer in Nieuwegein. 

Openbaar vervoer heeft een frequentie en 

kwaliteit die past bij de behoefte van de 

inwoners en bezoekers van Nieuwegein en 

heeft voldoende zitplaatsen voor een 

comfortabele reis.  

 

 De VVD is tegen gratis ov, dit zou betekenen 

dat ook niet-gebruikers meebetalen aan de 

kosten van openbaar vervoer en dat vinden wij 

niet terecht. 

 

 De VVD vindt dat gebruikers van het ov recht 

op actuele reisinformatie hebben bij afwijkingen 

op de dienstregeling en bij verstoringen. 

Tevens biedt de vervoerder in dit geval 

relevante alternatieven binnen een redelijke tijd 

na aanvang van de verstoring, maar in ieder 

geval binnen 1 uur. Hiervoor communiceert de 

vervoerder helder en tijdig met de reiziger.  

 

 De pont tussen Vianen en Vreeswijk dient 

economisch rendabel te zijn. De VVD is er niet 

voor om deze voorziening te subsidiëren, 

gezien het bestaande alternatief via de 

Lekbrug. 

 Ook in de komende jaren wordt er volop 

gewerkt aan de verbetering van het 

sneltramtracé. In het geval dat de tram voor 

een langere periode niet rijdt als gevolg van 

werkzaamheden, biedt de vervoerder een 

alternatief dat voldoet aan de volgende 

voorwaarden:  

- Frequentie is minimaal gelijk aan de 

sneltram 

- Capaciteit is minimaal gelijk aan de 

sneltram 

- Alle haltes worden aangedaan door 

vervangend vervoer. 

 

 Bij tramhaltes moet voldoende 

parkeergelegenheid voor fietsen en waar 

mogelijk ook voor de auto komen. 

 

 De VVD is van mening dat de huidige 

rechtstreekse busverbindingen Nieuwegein – 

De Uithof blijven bestaan, ook als er in de 

toekomst een tramverbinding komt. Tevens wil 

de VVD dat de geplande busverbinding 

Houten-Nieuwegein-Leidsche Rijn (-Maarssen) 

er komt.  

 

 Bruggen worden in de spits niet geopend voor 

de recreatieve vaart. 

 

 Op veelgebruikte routes naar scholen wordt 

inzet van vrijwilligers als klaar-overs 

gestimuleerd. 

 

 Rotondes kunnen worden aangeboden voor 

reclamemogelijkheden in de vorm van 

sponsoring. Deze vorm van sponsoring moet er 

toe leiden dat de onderhoudskosten dalen. 
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Openbare ruimte 

Visie op rol gemeentelijke overheid 

Het goed onderhouden van de openbare ruimte is 

voor de VVD een kerntaak van de gemeente. Hier 

geldt het principe schoon, heel en veilig. Wel wordt 

bij het onderhoud van de openbare ruimte een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid verwacht van 

gemeente, inwoners en gebruikers. 

Standpunt VVD Nieuwegein 

 De VVD vindt een schone, hele en veilige wijk 

belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en 

het welzijn van onze inwoners.  

 

 De entrees van Nieuwegein dienen uitnodigend 

te zijn. Dit kan door meer groen bij binnenkomst 

en duidelijke verwijzingen naar activiteiten. 

Iedereen moet zich welkom voelen. 

 

 De VVD wil de leefbaarheid van de stad 

waarborgen door de openbare ruimte zo groen 

mogelijk in te richten. Kernbegrippen zijn 

variëteit en aantrekkelijkheid.  

 

 De bereikbaarheid en gebruikswaarde van het 

park Oudegein en Hoge Land moeten op het 

gebied van sport & recreatie worden vergroot 

voor alle groepen in Nieuwegein.  

 

 De VVD is van mening dat inwoners zelf 

verantwoordelijk zijn voor het onderhouden en 

schoonhouden van hun tuin en balkon en een 

belangrijke bijdrage moeten leveren in het 

onderhouden en schoonhouden van hun straat 

en achterpaden. De gemeente doet hetzelfde 

voor de openbare ruimte.  

 

 De gemeente draagt zorg voor goed onderhoud 

aan wegen, trottoirs en straatmeubilair. 

Inwoners zijn medeverantwoordelijk voor het 

rapporteren van onvolkomenheden.  

 

 Voor inwoners is er een laagdrempelig 

meldpunt voor onvolkomenheden in de 

openbare ruimte. Herstel hiervan dient spoedig 

ter hand te worden genomen en te worden 

teruggemeld. Grasonderhoud door een kudde 

schapen is een prima idee, maar buiten de 

graasgebieden dienen de uitwerpselen wel te 

worden opgeruimd. Hetzelfde geldt voor 

vervuiling rond o.a. maneges.  

 

 De straatverlichting dient goed te werken. Met 

de onderhoudsfirma zal een service level 

agreement afgesproken worden. Bij vervanging 

van straatverlichting wordt er gekozen voor een 

duurzame oplossing, zoals ledverlichting en dit 

dient te passen bij de uitstraling van de wijk. Dit 

kan betekenen dat niet iedere wijk dezelfde 

verlichting krijgt, doordat er bijvoorbeeld sprake 

is van een beschermd stadsgezicht. 

 

 De VVD wil verpaupering van de wijken 

voorkomen. Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling 

rondom afvalcontainers, graffiti en andere 

overlast worden aangepakt en vernielingen 

worden snel hersteld. Waar mogelijk vindt 

handhaving plaats en worden de kosten 

verhaald op de veroorzaker.  

 

 Onkruid moet daadkrachtig, effectief en efficiënt 

bestreden worden. 

 

 Het maaibeleid moet gericht zijn op het behalen 

van de gewenste beeldkwaliteit. Maaibeleid is 

ook een onderdeel van verkeersveiligheid. 

 

 Waar bewoners dit wensen en waar dit mogelijk 

is, worden bewoners in de gelegenheid gesteld 

groen in zelfbeheer te onderhouden. 

 

 Uitgifte van snippergroen vindt ruimhartig 

plaats. Tegen oneigenlijke toe-eigening wordt 

opgetreden.  

 

 Afval wordt grondstof: het ingezamelde afval 

moet zo veel mogelijk nuttig gebruikt worden, 

wat kan leiden tot lagere tarieven.  

 

 De VVD vindt dat het laagdrempelige gratis 

afvalbrengsysteem op de gemeentewerf goed 

functioneert en wil dit handhaven. 

Openingstijden dienen inwonersvriendelijk te 

zijn.  
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 De VVD wil dat de gemeente hard optreed 

tegen illegaal storten. De bestuurlijke middelen 

worden daartoe ingezet. Tevens wordt er 

aangifte gedaan bij de politie. 

 

 De VVD wil dat het afvalstoffenbeleid zich richt 

op vermindering van de hoeveelheid afval en 

op doeltreffende en doelmatige verwijdering 

van de resterende afvalstroom.  

 

 Onderzocht moet worden of afvalscheiding bij 

de bron of bij de verwerking het meest effectief 

en efficiënt is. Wanneer afvalscheiding bij de 

bron de beste keus is, dient scheiding voor de 

inwoner makkelijk gemaakt te worden. De VVD 

wil verder de mogelijkheden bekijken van diftar 

(gedifferentieerde tarieven: afvalstoffenheffing 

op basis van aangeleverde hoeveelheden). De 

VVD is alleen voor diftar, wanneer dit geen 

afvaltoerisme veroorzaakt en de tarieven niet 

omhoog gaan.   

 

 De afvalstoffenheffing is kostendekkend, maar ook 

niet meer dan dat. 

 

 De huidige samenwerking binnen de RMN met 

andere gemeenten voldoet en kan mogelijk 

uitgebreid worden met meer taken en/of 

deelnemers, indien dit een gunstige uitwerking heeft 

op de tarieven. 

 

 

Duurzaamheid 

Visie op rol gemeentelijke overheid 

Voor de VVD moet milieuvriendelijk en duurzaam 

handelen tot economisch voordeel leiden. Dit 

maakt repressief handelen minder noodzakelijk.  

Standpunt VVD Nieuwegein 

 De VVD wil duurzaamheid stimuleren. Is een 

investering in duurzaamheid zonder subsidie 

niet haalbaar, dan is subsidie noodzakelijk voor 

economische haalbaarheid. Regelgeving mag 

niet belemmerend zijn voor nieuwe technieken.  

 

 Bedrijven en burgers dienen zich aan 

milieueisen te houden. De VVD wil dat er strak 

gehandhaafd wordt bij overtreding van deze 

regels. 

 

 Innovatieve en duurzame producten zoals 

zonnecellen of oplaadpunten voor elektrische 

auto’s zijn in principe vergunningsvrij. Indien  

 

 

 

 

 

er toch een vergunning noodzakelijk is, zorgt de 

gemeente ervoor dat dit via een eenvoudige en 

snelle raamvergunning geregeld kan worden.  

 

 Buurtinitiatieven voor producten zoals 

zonnecellen worden door de gemeente 

aangemoedigd.  

 

 De VVD is, indien eenvoudig realiseerbaar, 

voor het ontkoppelen van regenwater van het 

riool.  

 

 Hergebruik van afgedankte spullen dient 

gestimuleerd te worden.  

 

 Straatverlichting dient in de komende tijd 

uitgevoerd te worden met ledverlichting. 

 Straatmeubilair zal bij vervanging uitgevoerd 

gaan worden in duurzame materialen. 

 De VVD wil de geluidshinder verminderen en 

de luchtkwaliteit verbeteren. De gemeente stelt 

echter geen eisen naast de wettelijke kaders. 
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