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Nieuwegein: stad vol kansen
Voor u ligt het verkiezingsprogramma dat D66 Nieuwegein als leidraad
gebruikt de komende vier jaar. Ook wij hebben geen glazen bol. Voor
onderwerpen die niet in dit programma zijn opgenomen hanteren we
onze vijf richtingwijzers. Dat zijn denkrichtingen waarlangs we voorstellen kunnen beoordelen. U vindt ze achter in dit programma.
De volgende vier punten lichten we graag vooraf uit:
Initiatiefrijke stad
Nieuwegeiners maken hun stad. Ze hebben veel ideeën. En ze zijn begaan
met hun buurt en wijk. D66 vindt dat er volop ruimte moet zijn voor eigen
initiatieven. Met de kennis van Nieuwegeiners over hun buurt en wijk
maken we samen Nieuwegein beter en mooier.
Groen wonen
Een groen en gezond Nieuwegein. Dat is waar D66 voor staat. Gebouwen
die weinig energie gebruiken, voorkomen van overlast door extreme
regenbuien, gezonde lucht en scheiden van afval. Nieuwegein heeft veel
groen, dat fijn is om te gebruiken en dat ook goed onderhouden is.
Tijdloos onderwijs
Onderwijs biedt jong en oud de kans om talenten te ontwikkelen. D66
wil alle mogelijkheden benutten om iedereen een stapje naar zijn of haar
nieuwe toekomst te laten zetten. Om te kunnen zijn wie je bent en wie je
wilt zijn.
Positieve gezondheid
D66 gaat uit van positieve gezondheid, wat meer is dan gezond zijn.
Positieve gezondheid gaat om het vermogen om mee te doen, ook als je
sociale, fysieke of emotionele uitdagingen hebt. Actief zijn, meedoen en
het hebben van sociale contacten zien wij onlosmakelijk verbonden met
welzijn en gezondheid.

D66 krijgt het voor elkaar

Beste inwoner,
Ik ben een geluksvogel. Ik ben opgegroeid in een lief
gezin, heb een goede baan, ben gelukkig getrouwd
en ik ben de trotse vader van drie geweldige kinderen.
Ik heb het geluk gehad dat ik kansen heb gekregen.
Kansen die ik iedereen gun. Je wordt er gelukkig van.
Met elkaar bereiken we meer, daar ben ik van overtuigd. Niet meer aan de hand van de overheid, je bent
zelf aan het stuur. De politiek en de overheid helpen
waar nodig of gewenst jouw kansen waar te maken.
Niet om ze te belemmeren. Wel volgens duidelijke
spelregels.
Nieuwegein staat er beter bij dan ooit. D66 wethouders zaten de afgelopen acht jaren in het
College van B&W. Dankzij onze bijdrage zijn onze inwoners en ondernemers ècht betrokken
bij belangrijke keuzes voor onze stad. Zo hebben politiek, gemeente en inwoners samen
gewerkt aan de toekomstvisie voor Nieuwegein, hebben we samen mogelijke locaties
gekozen waar gebouwd kan worden en zijn we aan de slag om (nog) Betere Buurten te
realiseren. Samen krijgen we het voor elkaar.
We staan niet stil. Ook de komende jaren staan we voor flinke uitdagingen. De zorg moet
goed worden georganiseerd. Meer mensen willen in Nieuwegein (blijven) wonen. We moeten
investeren in schone en betere mobiliteit. Ook Nieuwegein zal te maken krijgen met hittestress
en hevige regenval. Daar moeten we ons op voorbereiden.
D66 is pragmatisch en ik denk dat het de enige manier is waarop je in Nieuwegein tot
resultaat komt. Niet vervallen in eindeloze discussies over principes, maar doen wat in de
praktijk werkt. Dat is D66.
D66 staat en gaat voor radicale kansengelijkheid. D66'ers blijven streven naar een duurzame
en harmonieuze samenleving. Een samenleving waar je ècht mag zijn wie je bent. Een
samenleving waar kansen voor het oprapen liggen. Zodat jij zelf kan kiezen.
Op woensdag 21 maart 2018 mag jij je stem uitbrengen. Wie mag jou vertegenwoordigen
in de gemeenteraad de komende vier jaar? Graag bied ik je ons ijzersterke programma aan
om je te helpen bij jouw keuze.

Tom Verhoeve
Lijsttrekker D66 Nieuwegein
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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen?
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan.
Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste
progressieve partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar.
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.
D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan.
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische
overwinning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Tijdloos onderwijs
D66 Nieuwegein staat voor radicale kansengelijkheid. Iedereen heeft een talent
en speelt een rol in onze samenleving. Om dit talent te ontwikkelen en deze rol
goed in te vullen, is goed onderwijs keiharde noodzaak. Echte groei begint bij goed
onderwijs.
Zijn wie je bent
D66 Nieuwegein vindt het erg belangrijk om te investeren in het wegwerken van
leerachterstanden en talentontwikkeling met ruimte voor kunst, natuur en sport.
Daarbij mag geen leerling of een zich ontwikkelend individu enige hinder ondervinden
van zijn of haar achtergrond. Juist in het onderwijs is het essentieel om te ontdekken
en te kunnen zijn wie je bent, ongeacht je afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid of
financiële situatie thuis.
Bij- en omscholing voor iedereen
D66 Nieuwegein gelooft in een levenslange talentontwikkeling. D66 Nieuwegein wil af
van het idee dat onderwijs volgen alleen voor jonge mensen is. Bij- en omscholing is
noodzaak voor iedereen.
Goede leeromgeving
D66 vindt een kwalitatief goede en prettige leeromgeving cruciaal.
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Nieuwegein is een echte onderwijsstad
Nieuwegein telt 19 basisscholen, drie middelbare scholen en zes ROC vakopleidingen.
Daarmee vervullen we ook een regionale behoefte. In de directe nabijheid zijn
hogescholen en een universiteit te vinden. Tenslotte is er aanbod van volwasseneneducatie. Nieuwegein ligt in de meest competitieve regio van Europa. De vraag naar
goed opgeleide mensen is op alle niveaus groot. Dat biedt volop kansen voor iedereen.
De uitvoering van het onderwijs is en blijft de verantwoordelijkheid van onafhankelijke
scholen en schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanwezigheid
van voldoende schoolgebouwen. Veel basisschoolgebouwen in Nieuwegein zijn aan
het einde van hun levensduur en worden de komende jaren vervangen. In nieuwe
multifunctionele gebouwen is ruimte om buiten schooltijd muziekonderwijs, sport,
buitenschoolse opvang, cursussen of vrijwilligersactiviteiten te organiseren.
Door de speelpleinen bij deze schoolgebouwen diverser en groener in te richten,
worden kinderen uitgedaagd meer te bewegen en gevarieerder te spelen. Bovendien
draagt het bij aan een grotere biodiversiteit en een betere afvoer van regenwater.
Speerpunten komende vier jaar
De komende vier jaar wil D66 Nieuwegein:
• verder gaan met het ontwikkelen van moderne multifunctionele (school)gebouwen,
waarbij de gebouwen minimaal evenveel energie leveren als gebruiken;
• het binnenklimaat van de schoolgebouwen sterk verbeteren;
• schoolpleinen ‘groener’ inrichten;
• investeren in het wegwerken van leerachterstanden en het ontwikkelen van talent;
• meer aandacht voor het 'leven lang leren' budget (studiefinanciering tot en met 55
jaar), zodat mensen in Nieuwegein -indien dat hen verder helpt- daar zoveel mogelijk
gebruik van maken;
• sterker inzetten op tegengaan vroegtijdig schoolverlaten: iedere leerling moet met
een startkwalificatie diens schoolcarrière beëindigen;
• onderzoeken of een lokaal leenstelsel helpt om de kans op een baan te vergroten
voor mensen die echt willen, maar financiële drempels ondervinden bij het bij- of
omscholen;
• meer aandacht voor het ‘mogen zijn wie je bent’ principe, ongeacht je afkomst,
seksuele voorkeur/geaardheid (LBHTI), huidskleur, etc. Met name op basisscholen en
in de onderbouwklassen van het voortgezet onderwijs;
• meer aandacht voor tegengaan pesten, ook op social media;
• betere verbinding en samenwerking tussen jeugdhulp, Geynwijs en de scholen;
• meer aandacht voor natuur- en cultuureducatie, waarbij samenwerking met lokale
partners (Natuurkwartier, De Kom) voor de hand ligt;
• het lokale bedrijfsleven en de Nieuwegeinse scholen met elkaar verbinden en zo de
vorming van leerwerkbedrijven of ruimte voor stageplaatsen te stimuleren.
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Klimaat en energie
In 2040 is Nieuwegein een klimaatneutrale stad. Woningen wekken hun warmte
en elektriciteit lokaal op uit hernieuwbare bronnen. Er is nauwelijks meer afval,
grondstoffen worden of zelf hergebruikt, of apart voor recycling ingezameld.
Duurzame warmte
Aardgas is verleden tijd. Stadsverwarming afkomstig van vervuilende bronnen ook.
De stadsverwarming is verduurzaamd, door in te zetten op een mix van aardwarmte,
zonnewarmte en restwarmte.
Gezonde lucht
De lucht is gezond in Nieuwegein. Deels doordat lokaal en regionaal vervoer elektrisch
rijdt. Ook de gezamenlijke inspanningen met Rijkswaterstaat hebben vruchten
afgeworpen: de drie snelwegen en de twee vaarwegen bij Nieuwegein leveren geen
overlast van uitlaatgassen, maar hernieuwbare energie op.
Klimaatadaptatie
Extreme regenbuien en droge zomers zijn er wel, maar dankzij het vele groen in de
stad en de innovatieve waterberging hebben we er nauwelijks overlast van.
Samen werken aan een duurzame stad
D66 wil deze uitdaging samen met alle Nieuwegeiners aangaan. “Climate change is a
human change”: het gaat er vooral om dat we ons gedrag aanpassen.
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Met open blik de toekomst in
De technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volgen elkaar
in razend tempo op. Wat gisteren nog toekomstmuziek leek is vandaag al realiteit.
Wat morgen brengt weten we nog niet. Dat vereist een open blik en een duurzaam
energiebeleid dat zich niet richt op specifieke technologieën - die kunnen immers weer
achterhaald raken - maar op doelstellingen. Zo houden we onze handen vrij om steeds
opnieuw de beste keuze te kunnen maken.
Nieuwe werkgelegenheid
Deze omslag is ook een kans voor nieuwe werkgelegenheid. Doordat we met elkaar
investeren en leren in deze transitie, kunnen we de opgedane lessen en nieuwe
producten commercieel inzetten. We hebben ondernemers nodig die out of the box
durven te denken en verdienmodellen ontwikkelen middels duurzame oplossingen. En
een overheid die ze faciliteert en stimuleert.
Speerpunten komende vier jaar
De komende vier jaar wil D66 in Nieuwegein:
• aan de hand van een klimaat-stresstest de eerste verbeteracties realiseren om
Nieuwegein klimaatbestendig te maken;
• dat structuurwijzigingen vooral helpen om het gedrag aan te passen, hetzelfde geldt
voor bewustwordingscampagnes;
• lokale regelgeving veranderen die verduurzaming in de weg staan;
• ondernemers stimuleren en faciliteren om met groene, schone en inventieve
oplossingen te komen;
• circulair bouwen de norm laten zijn voor alle nieuwbouwprojecten;
• een pilot starten om een bestaande –door aardgas verwarmde– wijk aardgasloos te
maken;
• inzetten op een schone stadsverwarming voorziening;
• bewoners met aansluiting op stadsverwarming financieel stimuleren om warmteverbruik te besparen (bijvoorbeeld verbruikskosten bepalender laten zijn dan vastrecht);
• dat bewoners en bedrijven die zelf kiezen voor schone alternatieven eenvoudig van
het stadswarmtenet af moeten kunnen;

Eerste stappen gezet, nog flink doorstappen
In Nieuwegein zijn met de “routekaart energieneutraal Nieuwegein 2040” de 1e
stappen gezet op weg naar een klimaatneutrale stad in 2040. Het realiseren van
dit doel is een enorme ambitie en een uitdaging voor ons allemaal.
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Verder willen we ook
• alle nieuwbouw circulair laten zijn. Nieuwe woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren
zijn tenminste energieneutraal (waarbij evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt),
liever nog energiepositief (waarbij meer energie wordt opgewekt dan verbruikt);
• woningcorporaties stimuleren de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.
Energieneutraal is de norm, energiepositief de ambitie;
• luchtkwaliteit verder verbeteren in samenwerking met provinciale en landelijke
overheden, zoals Rijkswaterstaat;
• medicijnresten in het riool terugdringen door afspraken te maken met bijvoorbeeld
verzorgingstehuizen en ziekenhuizen;
• meer vergroening van de openbare ruimte, denk aan groene (school)pleinen,
groendaken, verticale tuinen en half verharde parkeerplaatsen;
• gedragsverandering stimuleren door in te zetten op minder en gescheiden
afvalinzameling (bronscheiding van grondstoffen);
• lokale energie opwekking stimuleren, door zowel kleinschalig als grootschalige
projecten waar nodig te helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnevelden, windvangers
en dakbenutting;
• waar meer energie opgewekt wordt dan nodig is voor eigen gebruik, is deze
beschikbaar voor de nabije omgeving (via een zogeheten postcoderoos project).

Groen wonen
Nieuwegein is in 2040 een volwaardige stad in een sterke regio en in trek als
woonlocatie. Logisch ook, de voorzieningen zijn van een hoog niveau, er is veel
kwalitatief groen en ondanks dat je er rustig kan wonen is er veel te beleven. Veel
jongeren die zijn opgegroeid in Nieuwegein willen hier graag blijven wonen, of in
ieder geval dichtbij. Doordat de woningopgave regionaal is ingevuld en er goede
verbindingen zijn, kan dat gelukkig.
Diverse inwoners, diverse stad
Desondanks is het nodig om te blijven werken aan voldoende diversiteit in zowel
woningen als inwoners. Er zijn meer eenoudergezinnen, meer kleinere gezinnen, meer
starters en studenten, maar ook meer ouderen en meer verschillen qua afkomst, zowel
sociaal als cultureel. Onze stad verdient een net zo divers woningaanbod als onze
diversiteit aan inwoners.
Groen is mooi en noodzakelijk
Nieuwegein is en blijft een groene gemeente. Dat betekent niet dat iedere groenstrook
onaantastbaar is, wel dat iedere wijk voldoende groen heeft. Naast de recreatieve
functie, voorkomt groen dat het te warm wordt in de wijk. Daarnaast heeft groen in
de gemeente een belangrijke functie in het verbinden van natuurgebieden en is het
goed voor de biodiversiteit. Ook voor de afvoer van regenwater is het belangrijk dat er
voldoende groen is in de wijken.
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Betrokken inwoners leidt tot betere kwaliteit
Bij veranderingen in onze dicht bebouwde omgeving is het zaak om direct omwonenden en belanghebbenden goed te betrekken. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor
ons allemaal. D66 Nieuwegein is ervan overtuigd dat het gesprek met de stad leidt tot
betere kwaliteit van en meer betrokkenheid bij de stad.
Wonen in de buurt
De vraag naar woningen is –net als 50 jaar geleden– groot in Nieuwegein. Net als in de
regio waar Nieuwegein onderdeel van uitmaakt. Binnen onze stadsgrenzen is het niet
mogelijk om volledig te voorzien in de woningbehoefte. Daarom moet de invulling van
de woningbehoefte regionaal worden opgepakt.
Speerpunten komende vier jaar
De komende vier jaar wil D66 in Nieuwegein:
• aan inwoners en ondernemers vragen om actief mee te denken over de invulling van
de ‘eigen ruimte’ die de omgevingswet aan de gemeenten geeft;
• de omgevingsvisie in samenspraak met onze buurgemeenten en de provincie
opstellen, omdat de kracht van de regio ook onze kracht is;
• regelgeving en vergunningenbeleid rondom de fysieke omgeving sterk versimpelen,
mede als gevolg van de invoering omgevingswet;
• de woningbehoefte in regionaal verband invullen;
• diverser woningaanbod in Nieuwegein, voor starters en studenten tot gezinnen en
senioren;
• scheefwonen tegengaan, waarbij inwoners niet te lang in een ‘goedkope’ woning
blijven wonen bij gebrek aan doorstroming naar een woning die beter aan hun wensen
voldoet;
• bij nieuwe woningbouwopgaven in de stad eerder “inbreiden” dan “uitbreiden”.
Rood voor rood is het uitgangspunt, waarbij reeds bestemde woningbouwlocaties wel
bebouwd kunnen worden;

Samen met de buurt, de buurt verbeteren
Het woningbouwprogramma voor Nieuwegein is samen met inwoners tot stand
gekomen. Inmiddels wordt al hard gewerkt aan de uitvoering hiervan. Verder is
een aantal buurten toe aan groot onderhoud. Na een drietal experimenten is het
nu tijd voor de vervolgstap.
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Verder willen we ook
• kantorentransformatie gepaard laten gaan met een omgevingstransformatie, de
kantooromgeving moet een woon- en leefomgeving worden;
• verder inzetten op de transformatie van kantoorgebouwen tot woningen, waarbij
meer diversiteit nagestreefd wordt in het type appartementen c.q. woningen;
• bij nieuw- en verbouw kiezen voor stedenbouwkundige kwaliteit, inpassing in en
passend bij de bestaande omgeving en duurzame aspecten, boven de (financiële)
wensen en eisen van de ontwikkelaars;
• investeren in de kwaliteit en diversiteit van het openbaar groen, evenals de realisatie
van de ecologische verbindingszones;
• dat groene gebieden groen blijven tot eventuele plannen met direct omwonenden en
natuurorganisaties zijn besproken en door bevoegd gezag zijn goedgekeurd;
• de gebruikswaarde van stadspark Oudegein vergroten, bijvoorbeeld door kleinschalige evenementen toe te staan.

Mobiliteit en bereikbaarheid
In 2040 is het mobiliteitsprobleem opgelost. Dat wil zeggen: de toename van het
autobezit is tot een halt gekomen. We verplaatsen ons lokaal en regionaal vooral
op de (elektrische) fiets. Het combineren van de fiets en het openbaar vervoer is
populair.
Het fijnmazige regionale spoornetwerk is stabiel, levert gemak, heeft snelle verbindingen
en is goed aangesloten op landelijke vervoersnetwerken. Ook de elektrische bussen
zijn goed aangesloten op dit netwerk. Voor recreatieve doeleinden nemen we nog
weleens de auto. Deze auto wordt gedeeld met anderen in de buurt, is energiezuinig
en rijdt bovendien (bijna geheel) zelfstandig.
Grote druk op onze infrastructuur
Nieuwegein is omringd door drie snelwegen en twee hoofdvaarwegen. Door de vele
busverbindingen en de sneltram zijn we ook een knooppunt in het regionale openbaar
vervoer. Hierdoor kent Nieuwegein veel mobiliteit. De enorme aantrekkingskracht van
de regio Utrecht en de maatregelen die de stad Utrecht neemt, zorgen echter voor een
steeds grotere druk op onze infrastructuur. We moeten inspelen op de veranderende
behoefte en mogelijkheden voor mobiliteit, zodat we nu en in de toekomst bereikbaar
blijven.
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Investeren in schone mobiliteit
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het stimuleren van de fiets. Bijvoorbeeld door
het verbeteren van fietspaden, het introduceren van fietsstraten, het aanbieden van
gratis bewaakte fietsenstallingen en het onlangs geopende aantrekkelijke fietsnetwerk.
De investering van de provincie in de tramverbinding leidt ook tot verbetering in
Nieuwegein. De introductie van de lage-vloer-tram geeft de mogelijkheid om nog
eens te kijken naar onze huidige tramhaltes. Ook kent Nieuwegein meer en betere
busverbindingen met de regio. Tenslotte loopt Nieuwegein landelijk voorop in het
plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s.
Tegelijkertijd nemen de mogelijkheden om je niet te hoeven verplaatsen toe. Door
goede digitale verbindingen kan flexibeler van de mobiliteitsoplossingen gebruik
worden gemaakt. Niet iedereen hoeft tegelijkertijd in de spits te reizen. Dat kunnen we
uitbouwen.
Speerpunten komende vier jaar
De komende vier jaar wil D66 in Nieuwegein mogelijkheden voor een betere digitale
infrastructuur, zoals glasvezel, onderzoeken.
Daarnaast willen we:
de fiets ruim baan geven, door
• de lokale hoofdfietsroutes geschikt te maken voor elektrische fietsen, bijvoorbeeld
door bredere fietspaden, snelle en langzame banen en lage stoepranden;
• meer vrij liggende fietspaden en fietsstraten aan te leggen;
• vaker groen licht bij verkeerslichten tijdens slecht weer voor fietsers;
• te stimuleren dat voor dagelijkse verplaatsingen van minder dan 20 kilometer de fiets
–samen met het openbaar vervoer– het meest gekozen wordt.
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Verder willen we
meer aandacht voor de auto, door
• bij aanleg van nieuwe en groot onderhoud van bestaande wegen rekening te houden
met de opkomst van zelfrijdende voertuigen;
• bij nieuwbouw de parkeernorm af te stemmen op het gebruik van (bij voorkeur
elektrische) deelauto’s;
• parkeertarieven voor emissievrije voertuigen aantrekkelijker te maken;
• particuliere initiatieven voor de realisatie van oplaadplaatsen voor elektrische auto’s te
stimuleren. Bij nieuwbouw wordt een elektrisch oplaadpunt standaard meegenomen.
beter openbaar vervoer, door
• opwaardering van OV-knooppunt stadscentrum, inclusief aansluiting fiets en auto op
het OV;
• tramhalte Zuilenstein te verplaatsen naar Blokhoeve/Anna van Rijn-zijde;
• te lobbyen voor een treinstation in Nieuwegein die de as Utrecht – Breda, de tangent
Uithof – Houten – Nieuwegein – Woerden en de sneltram Nieuwegein – Utrecht verbindt;
• tramhalte Merwestein te verbeteren om zo theater De Kom, het Natuurkwartier in
stadspark Oudegein en het zwembad Merwestein beter toegankelijk te maken;
• in te zetten op toegankelijk èn emissievrij openbaar vervoer.

Economie en werkgelegenheid
In 2040 is regio Utrecht koploper in de groene, gezonde en slimme economie.
Nieuwegein kent daarin een bijzondere positie dankzij de vele ondernemers die
aanpakken en experimenteren. Ook de gunstige ligging helpt ons daarbij. Onze
stad huisvest veel zelfstandigen en MKB ondernemers waarvan de werknemers
ook in de buurt wonen.
Logistieke hotspot
Voor het bevoorraden van winkels in de regio worden goederen in 2040 in Nieuwegein
van vrachtwagens overgezet naar kleinere elektrische bestelwagens of elektrische
vrachtboten. Deze worden vervolgens regionaal afgeleverd.
Ambachtig, wat prachtig!
Veel Nieuwegeiners kunnen dingen maken of repareren met hun handen. Dankzij veel
aandacht en investeren, is in Nieuwegein de ambachtseconomie weer groot geworden.
In deze sector worden ambachtelijke producten en diensten, in oude en geheel nieuwe
branches, gemaakt. Juist door de opkomst van circulariteit en innovatie in de sector
zijn ambachten weer succesvol. Het creëert werk waar we trots op zijn.
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Nieuwe werkgelegenheid...
Nieuwegein heeft alles in huis: ligging, arbeidskrachten en ondernemersmentaliteit.
Ons werk verandert, onder andere door automatisering en robotisering. Deze
ontwikkelingen creëren nieuwe banen, maar we zien dat een deel van onze bevolking
daar nog niet van profiteert.
...voor iedereen
We werken aan een ‘inclusieve’ arbeidsmarkt, waar iedereen die wil werken ook aan
het werk is. Door te werken voel je je nodig in de maatschappij en voeg je waarde
toe. Daarom is D66 Nieuwegein een groot voorstander van een leven lang leren. We
gunnen iedereen een rol in onze samenleving. Ieders talent is waardevol en moet
ingezet kunnen worden.
Speerpunten voor de komende vier jaar
De komende vier jaar wil D66 in Nieuwegein:
• regionale ambities (om een gezonde, groene en slimme regio te worden) verbinden
aan lokale werkgelegenheid;
• investeren in het opbouwen van specifieke lokale kennis die elders ingezet kan
worden, bijvoorbeeld over kantoortransformaties of het energiepositief maken van
bestaande bebouwing;
• meer aandacht voor de veranderende arbeidsmarkt door samen met werkgevers het
principe van een leven lang leren verder uit te bouwen;
• mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk begeleiden naar werk;
• ondernemers die “maatschappelijk verantwoord aannemen” een signaal van
waardering geven;
• de ambachtseconomie groter maken, bijvoorbeeld door meer verbinding tussen de
verschillende ambachtsopleidingen en de lokale bedrijvigheid te leggen en innovatie in
deze sector aan te jagen;
• experimenteren met een economisch “regelvrije zone” waar tijdelijk gemeentelijke
regels minder strikt worden toegepast.
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Zorg en welzijn
D66 gaat uit van positieve gezondheid, wat meer is dan gezond zijn. Positieve
gezondheid gaat om het vermogen om mee te doen, ook als je sociale, fysieke
of emotionele uitdagingen hebt. Actief zijn, meedoen en het hebben van sociale
contacten zien wij als onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid.
Nieuwegein moet bewoners nog meer uitnodigen tot een actieve, gezonde leefstijl.
Door de eigen veerkracht en het geloof in eigen kunnen te versterken, wordt bovendien
een minder groot beroep gedaan op zorgvoorzieningen.
Talent centraal, niet de beperking
Daarom richt D66 Nieuwegein zich op het vergroten van kansen voor inwoners om te
participeren, op grond van wat zij kunnen (of kunnen leren). Dit kan bij een werkgever,
een vrijwilligersorganisatie, een inwonersinitiatief of een beschutte werkplek. Leidend
zijn de vaardigheden, talenten en interesses van inwoners, niet de beperking.
Langer thuis wonen, ook dankzij technologie
Langer thuis blijven wonen is ook de wens van veel ouderen. Naast sociale ondersteuning
kan ook fysieke ondersteuning daarbij helpen. Domotica, levensbestendige woningen
en e-health bieden daarvoor mogelijkheden.
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Eigen keuze, eigen regie
We willen dat mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning zoveel mogelijk
eigen regie hebben. Om zelf keuzes te kunnen maken is goede, actuele en heldere
informatie nodig. De digitale sociale kaart moet daarom verder ontwikkeld worden,
waarbij de hulpvraag centraal staat. Dus niet het aanbod, ook niet de hulpvrager. De
privacy is gewaarborgd.
Nieuwe taken sociaal domein
Inmiddels wordt invulling gegeven aan de nieuwe taken van de gemeente. In de
afgelopen jaren is het gelukt de nieuwe taken binnen het door de Rijksoverheid
beschikbaar gestelde budget uit te voeren. Programma’s op het gebied van Gezondheid,
Zelfredzaamheid, Participatie (betaald en onbetaald), Opvoeding en opgroeien, Wonen,
huisvesting en Inkomensondersteuning zijn opgezet.
Geynwijs is een van de hoofdrolspelers bij de uitvoering van deze nieuwe taken.
Vastgesteld is dat bij deze stichting de zaken niet op orde zijn. Dat moet snel verbeteren.
Iedereen in Nieuwegein moet weten waar je met een hulpvraag terecht kunt. D66
wil dat Geynwijs bekender en beter aanspreekbaar wordt. Het vroeg signaleren van
hulpvragen, het actief benaderen van bewoners die minder actief hulp zoeken en het
bouwen van netwerken vraagt veel capaciteit van Geynwijs.
Waardering voor onze ouderen
D66 wil eenzaamheid onder ouderen tegengaan door het sociale netwerk te versterken.
Nieuwegein kent veel voorzieningen maar deze zijn vaak onvoldoende bekend. Daarbij
vervullen ouderen waardevolle rollen in de stad, van het bieden van mantelzorg tot het
verrichten van onmisbare taken als vrijwilliger bij sport- en culturele verenigingen. Dit
mag vaker over het voetlicht worden gebracht, enerzijds als erkenning en anderzijds
als stimulans voor anderen. Aan de andere kant vinden we het van groot belang
dat mantelzorgers van jong en oud voldoende steun ontvangen vanuit Geynwijs en
Steunpunt Mantelzorg, om overbelasting te voorkomen.
Begeleiding van jong volwassenen
Jeugdhulp stopt als jongeren 18 worden. Hulp die nog nodig is, mag wat D66 betreft
dan niet zomaar stoppen omdat de regels veranderen. Deze jongeren hebben meestal
begeleiding nodig om financiën te beheren en schulden op te lossen, een studiekeuze
te maken, of een stage of een baan te vinden. Om te voorkomen dat jongeren dak- of
thuisloos worden moeten zij worden ondersteund richting zelfstandigheid, en moet de
afstemming tussen organisaties en wat betreft regelingen beter.
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Speerpunten komende vier jaar
D66 Nieuwegein wil de komende vier jaar:
• de transformatie uitvoeren binnen het door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde
budget;
• dat de stichting Geynwijs eind 2018 goed presteert;
• alle partijen betrokken bij de zorg uitdagen om met innovatieve ideeën te komen om
zo zorg sneller, goedkoper en dichterbij de zorgvragers te organiseren;
• bij het bepalen van de zorgbehoefte uitgaan van wat mensen wel kunnen (leren);
• zorg en begeleiding gericht op preventie en gezond gedrag;
• kinderarmoede bestrijden;
• het organiseren van huiswerkclubs stimuleren voor kinderen die dure huiswerkhulp
niet kunnen betalen;
• ondersteuning bieden aan jongeren die na hun 18-jarige leeftijd geen recht meer
hebben op jeugdhulp, zodat ze zelfstandig mee kunnen doen;
• zorg en begeleiding gericht om het netwerk van de inwoner te versterken en waar
nodig de juiste professionele zorg in te zetten;
• taalbarrières geen rol laten spelen bij mensen die behoefte hebben aan hulp;
• denken vanuit bewoners en niet vanuit beleid: de beste oplossingen voor bewoners
komen van professionals die de ruimte krijgen en niet worden lastiggevallen door
onnodige administratieve lasten;
• samen met woningcorporaties werken aan levensbestendige pakketten, waardoor
langer thuis wonen makkelijk mogelijk is;
• de digitale sociale kaart verder ontwikkelen vanuit de hulpvraag, waarbij de privacy
van de hulpvrager gewaarborgd blijft.

Kinderen en jongeren verdienen een rookvrije jeugd
Daarom gaat D66 scholen en sportverenigingen aanmoedigen rookvrij te worden
en wil waar nodig helpen.
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Veiligheid in onze samenleving
Een omgeving zonder gevaar, criminaliteit en overlast bestaat niet. Maar dankzij het
efficiënt en effectief werken aan veiligheid hebben we de criminaliteit en overlast
wel teruggedrongen. In 2040 leven we in een Nieuwegein dat veiliger voelt èn dat
veiliger is.
Dit hebben we bereikt samen met onze inwoners en zonder in te boeten op onze
privacy. Iedereen kan in vrijheid leven in onze stad, zonder continu bekeken of
gevolgd te worden. Discriminatie naar religie, sekse, seksuele voorkeur en afkomst
is onacceptabel. Dat komt mede doordat het aanpakken van discriminatoir gedrag
prioriteit is voor de politie. De overheid behandelt mensen altijd gelijkwaardig en
respecteert hun vrijheden. Ook dat is veiligheid: kunnen vertrouwen op het juiste
beoordelingsvermogen van de overheid.
Feiten en beleving
Door de jaren heen verandert onze beleving over veiligheid. Dat leidt ertoe dat zelfs nu
de feitelijke criminaliteitscijfers dalen, het gevoel van onveiligheid toeneemt. Veiligheid
is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De bereidheid van onze inwoners en
bedrijven om aangifte te doen kan beter. Dat is belangrijk om te weten waar welke
criminaliteit plaatsvindt. Daarom moeten inwoners, ondernemers, bezoekers, politie,
Openbaar Ministerie, verenigingen en organisaties met elkaar in gesprek blijven over
gevoelens van onveiligheid.
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Speerpunten komende vier jaar
De komende vier jaar wil D66 in Nieuwegein:
• investeren in preventie en handhaven waar nodig;
• de aangiftebereidheid onder onze inwoners en ondernemers vergroten;
• de samenwerking tussen inwoners, politie, ondernemers, onderwijs en zorg- en
welzijnsprofessionals verder stimuleren, zodat een integrale aanpak in het veiligheidsdomein de gewoonste zaak van de wereld is;
• inwoners die zich inzetten voor preventie en signalering van onveiligheid (‘buurtpreventie’) ondersteunen door voorlichting en meer afstemming met de wijkagent,
bijvoorbeeld over privacy en de grenzen aan zelfredzaamheid;
• meer bewustwording dat privacy niet ten koste hoeft te gaan van verhoogde veiligheid;
• inwoners meer betrekken bij het opstellen van (on)veiligheidsanalyses in hun directe
leefomgeving;
• dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door de veiligheid en privacy in de
digitale dienstverlening te garanderen;
• ‘hotspot’ gericht beleid: specifieke problemen, probleemgroepen of veiligheidsvraagstukken aanpakken door middel van gerichte, vaak tijdelijke en creatieve maatregelen;
• regionaal afspraken maken over het veiligheidsdomein: criminaliteit stopt niet bij de
gemeentegrens;
• voorkomen dat uit capaciteitsgebrek politietaken worden overgeheveld naar
bijzondere opsporingsambtenaren;
• gemeentelijk beleid dat ondermijning van de democratische rechtsstaat als gevolg
van bijvoorbeeld discriminatie, radicalisering en terrorisme tegengaat;
• een gemeentelijk meldpunt voor radicalisering,
• wijkagenten en welzijnswerkers in gesprek blijven met mensen die in contact staan
met extreme organisaties om zo het aanwakkeren van extremisme, discriminatie of
haat tegen te gaan.
• terughoudend beleid bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren.

D66 en drugs
D66 is en blijft voorstander van gereguleerde en gecontroleerde verkoop van
wiet, ook in Nieuwegein. Dit mag niet in de nabijheid van populaire locaties voor
jongeren.
Drugscriminaliteit moet daarentegen worden aangepakt: voor harddrugs is geen
ruimte in Nieuwegein.
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Financiën
D66 Nieuwegein staat voor een solide en duurzaam financieel beleid. Zaken die
de gemeente structureel geld kosten, moeten ook structureel gedekt zijn. Een
sluitende meerjarenbegroting is voor ons leidend.
Geld is een middel om maatschappelijke doelen mogelijk te maken. Dat doen we nu
vooral door geld toe te kennen aan maatschappelijke ontwikkelingen. Een belangrijke
inkomstenbron voor de gemeente is de onroerendzaakbelasting (OZB). Wij vinden
het belangrijk om de OZB betaalbaar te houden. Verhoging van de OZB is alleen
bespreekbaar wanneer dat nodig is om de begroting structureel op orde te houden.
Vergroenen belastinginning
Leges, rioolrechten en bouwvergunningen dienen kostendekkend te zijn. Wel willen
we op zoek naar mogelijkheden om ook met belastinginning rekening te houden met
maatschappelijke impact. Voor de riool-, water- en afvalstoffenheffing wordt bijvoorbeeld
alleen onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, terwijl een huishouden van twee personen beduidend minder verbruikt
en vervuilt dan een huishouden van zes personen. Ook doet een volledig betegelde
tuin een grotere aanslag op ons rioolstelsel dan een volledig groene tuin.
Door vervuilen duurder te maken zorgen we ervoor dat Nieuwegein voor iedereen
leefbaar en aantrekkelijk blijft. Voor de gemeente willen we dit budget-neutraal doen en
extra inkomsten inzetten om vergroening financieel aantrekkelijker te maken.
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Lage lokale lasten
Mede dankzij de inzet van D66 heeft Nieuwegein financiële tegenvallers kunnen
verwerken zonder de gemeentelijke belasting te hoeven verzwaren. Wel heeft het
geleid tot achterstanden op het gebied van onderhoud. Nieuwegein is nog steeds één
van de gemeenten met de laagste lokale lasten.
Speerpunten komende vier jaar
De komende vier jaar wil D66 Nieuwegein:
• de belastingen vergroenen, bijvoorbeeld door de OZB variabel te maken op basis
van het energielabel;
• bij de bepaling van de riool-, water- en afvalstoffenheffing meer rekening houden met
het principe 'de vervuiler betaalt';
• wabo leges vergroenen: met behulp van korting op de bouwleges wordt gestimuleerd
om volledig circulair energiezuinige gebouwen te bouwen;
• een experiment met basisinkomen, mits dit experiment een toegevoegde waarde
heeft ten opzichte van andere experimenten in het land;
• het subsidiebeleid tegen het licht houden. Uitgangspunt moet zijn om alleen subsidie
te verstrekken als de aanvrager het niet zelf kan betalen en er sprake is van toegevoegde
waarde voor inwoner en maatschappij;
• dat de gemeentelijke rekenkamer ieder jaar een groot onderzoek doet en daar
voldoende budget voor heeft, dit komt de transparantie en doelmatigheid van de
gemeentefinanciën ten goede;
• om gemeentelijke ambities waar te maken waar vanuit de markt (nog) geen interesse
is, gaan werken met een revolving fund.

Financiën nog beter inzichtelijk maken
Ook in tijden waarin het financieel beter gaat, moeten we scherp blijven als
het gaat om financieel beleid. Doordat het financieel beleid beter inzichtelijk is
gemaakt, bijvoorbeeld via de website waarstaatjegemeente.nl, zijn inwoners in
staat de gemeente hier ook op te bevragen en mee te sturen. De zogeheten
planning & control cyclus is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd door beter
inzichtelijk te maken welke maatregelen zijn getroffen om specifieke doelen te
behalen. Een verdere verbetering is noodzakelijk om het voor inwoners nog
makkelijker te maken om mee te doen.
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Kunst en cultuur
Voor D66 Nieuwegein is individuele ontplooiing essentieel voor de zelfredzaamheid van het individu. Het is daarom belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt
om zich te ontplooien, ongeacht afkomst, opleidingsniveau of leeftijd.
Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte
voor (menings)verschil. Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om
kritisch na te denken.
Zo komen mensen met elkaar in contact en voelen zij zich verbonden met hun gemeente
of regio. Door cultuureducatie verder te verankeren in het onderwijs, maakt elk kind
structureel kennis met lokale kunst, cultuur en geschiedenis. Ook ons erfgoed speelt
daarin een belangrijke rol. Erfgoed zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie en musea
maken onze historie en cultuur zichtbaar.
Een sterk cultuurbeleid biedt ook economische kansen voor de gemeente, niet in de
laatste plaats door de bedrijvigheid die cultuur met zich mee brengt. Kunst en cultuur
maken een gemeente aantrekkelijk om te wonen, recreëren, werken en te ondernemen.
Ruimte voor festivals
Steeds meer mensen beleven kunst en cultuur via festivals. Zowel jongeren als ouderen
voelen zich aangesproken door de sfeer en het aanbod van bijvoorbeeld muziek of
toneel. Wat D66 betreft krijgen festivals daarom meer ruimte, zeker als diverse kunsten cultuuruitingen samenkomen.
Nieuwegein: stad met geschiedenis
Nieuwegein is ontstaan in 1971 en dus bijna 50 jaar oud, maar de grond waarop
Nieuwegein ligt wordt al veel langer bewoond en bewerkt. Al zo’n zesduizend jaar zelfs:
recent zijn in Het Klooster 6.000 jaar oude resten van de zogenoemde Swifterbantcultuur opgegraven. Duizenden jaren bewoning hebben hun sporen nagelaten in de
grond, in het landschap en in ons erfgoed.
Verbinden en versterken
In de Toekomstvisie 2025 is vastgelegd dat onze inwoners behoefte hebben aan een
levendige binnenstad. Een levendige binnenstad kan niet zonder een goed kunst- en
cultuuraanbod en evenementen. De Kom speelt hierbij als kenniscentrum voor kunst
en cultuur een belangrijke rol, evenals de Nieuwegeinse musea en de Historische
Kring Nieuwegein. Tenslotte verwachten we veel van de verbindende kracht van de
onlangs geïntroduceerde cultuurmakelaar. Doel is de kracht van cultuur te benutten en
verder te versterken om zo de leefbaarheid en de economische aantrekkelijkheid van
de gemeente te waarborgen.
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Speerpunten komende vier jaar
De komende vier jaar wil D66 in Nieuwegein:
• dat ieder kind kennismaakt met lokale cultuur, historie en kunstuitingen, bijvoorbeeld
door in te zetten op cultuureducatie;
• cultuurbeleid dient zich nadrukkelijk ook te richten op mensen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur;
• doorgaan met de cultuurmakelaar;
• werk maken van cultureel ondernemerschap;
• ruimte geven aan evenementen met een breed cultureel aanbod;
• niet bezuinigen op de Nieuwegeinse culturele instellingen;
• ons erfgoed koesteren en beschermen, en waar mogelijk toegankelijk maken voor
iedereen.

Sport, bewegen en recreatie
Sporten en bewegen is goed voor mensen. Het is gezond: het voorkomt dat mensen
ziek worden en verhoogt hun welzijn. Daarbij geldt 'jong geleerd is oud gedaan'.
Bovendien komen mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden
met elkaar in contact op het sportveld en in het park. Sport en bewegen voorkomt
tweedeling; het brengt mensen samen én zorgt voor gelijke (ontwikkel) kansen.
Zelfredzaamheid vergroten
In Nieuwegein streven we naar zelfredzaamheid van verenigingen en andere
sportaanbieders. Waar nodig dient de gemeente verenigingen te ondersteunen om
de zelfredzaamheid te vergroten. Gemeenten hebben een (financieel) aandeel in het
realiseren en onderhouden sportaccommodaties. Het bevorderen van sporten en
bewegen op school en het stimuleren van minder actieve groepen in de samenleving,
rekent D66 ook tot de taak van de gemeente.
Vol op sport
Nieuwegein is goed bedeeld met sportverenigingen en sportaccommodaties. We
zitten volop in de ontwikkeling van twee kwalitatief goede sportparken (Galecop en
Parkhout). Ook in de openbare ruimte is volop mogelijkheid voor bewegen en recreatie.
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Speerpunten komende vier jaar
De komende vier jaar wil D66 in Nieuwegein:
• deelname aan sportactiviteiten voor alle groepen in samenleving stimuleren en
faciliteren. Wij denken hierbij aan mensen met een beperking, ouderen of mensen met
obesitas;
• dat kinderen uit een gezin met een laag inkomen ook kunnen sporten;
• dat bewegingsonderwijs in het primair onderwijs door breed opgeleide vakleerkrachten wordt verzorgd. De kernopgave is om leerlingen goed en plezierig te leren
bewegen en succesvol te geleiden naar een structurele deelname aan sport en
bewegen;
• het werk van de buurtsportcoaches voortzetten en uitbreiden in wijken waar de
sportparticipatie laag is;
• sporten en bewegen in de openbare buitenruimte stimuleren door meer ruimte voor
bijvoorbeeld skaters, hardlopers, wandelaars en fietsers;
• meer goed onderhouden publieke speelpleintjes met bijvoorbeeld ruimte voor
voetbal, basketbal en andere speelmogelijkheden;
• groene, veilige plekken voor zowel jonge kinderen als oudere inwoners om in de
buitenlucht actief te bewegen;
• nieuwe of vernieuwde sportaccommodaties energiepositief opzetten, inclusief de
natte ruimtes (zoals douches);
• sportparken ook benutten in de ‘daluren’ voor bijvoorbeeld buitenschoolse opvang
of vrijwilligersactiviteiten.

Een nieuwe koers is ingezet
De afgelopen raadsperiode is stevig gewerkt aan verbeteren van sportaccommodaties en het werken aan toekomstbestendige verenigingen.
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Gemeente en bestuur
De rol van de lokale overheid, en dus ook van de lokale politiek verandert. Van
één keer in de vier jaar nadenken over “de agenda” naar permanent op zoek naar
een nieuwe balans tussen ‘vertrouwen geven’ en ‘stimuleren’. Een situatie waarin
een ‘one size fits all’ aanpak niet werkt en waarbij de centrale plek van politiek en
overheid niet langer vanzelfsprekend is.
Van inwoners en organisaties in onze stad wordt steeds vaker verwacht dat zij hun
initiatieven zelf vormgeven zonder hulp van overheid. En steeds vaker pakken inwoners
dit zelf op. De rol van de (lokale) overheid verandert op steeds meer terreinen van
initiatiefnemer en organisator via regisseur naar facilitator of zij heeft zelfs helemaal
geen rol (meer).
Inwoners op voorhand betrokken
In Nederland en ook in Nieuwegein is de verhouding tussen bestuur en inwoners aan
het veranderen. In ons vorig verkiezingsprogramma noemden we dit “van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie”.
Inmiddels zoekt het gemeentebestuur steeds vaker het gesprek met de inwoners
op bij de startfase van een nagestreefde ontwikkeling en voordat de gemeenteraad
hierover uitspraken heeft gedaan. Voorbeelden daarvan zijn de totstandkoming van de
Toekomstvisie, het Woningbouwprogramma en Betere Buurten.
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Initiatiefrijke stad
Initiatieven kunnen ook van inwoners, collectieven, maatschappelijke organisaties of
ondernemers komen. Daarbij kiest de gemeente nu voor een ‘ja, mits’ houding in
plaats van een ‘nee, tenzij’ houding. Ieder initiatief wordt transparant op zijn eigen
kwaliteiten gewaardeerd. Wel is het noodzakelijk dat de gemeente met bewoners en
ondernemers communiceert in normale en begrijpelijke taal. Dit wordt taalniveau B1
genoemd. Op die manier kunnen nog meer mensen meedoen.
Groen en lokaal inkopen
De gemeente moet zelf ook het goede voorbeeld geven door waar mogelijk altijd
groene keuzes te maken. Wij willen dat de gemeente haar positie als grote klant
gebruikt om haar leveranciers tot groener gedrag te bewegen. Een concreet voorbeeld
hiervan is de bank waar de gemeente haar rekening houdt: die moeten we stimuleren
om duurzamer en groener te werken. Of door bij gemeentelijke (bouw)projecten zoveel
mogelijk circulair in te kopen.
Het gemeentelijke inkoopbeleid moet gericht zijn op een goede prijs-kwaliteit
verhouding en (lokale) kleine ondernemers en starters een kans geven. Hiertoe kunnen
aanbestedingen bijvoorbeeld opgeknipt worden. De gemeente kan haar positie als
grote inkoper ook gebruiken om haar beleid in de voorwaarden voor leveranciers op te
nemen zodat die bijdragen aan innovatie, duurzaamheid en social return.
Speerpunten komende vier jaar
De komende vier jaar wil D66 Nieuwegein dat de gemeente Nieuwegein:
• anoniem solliciteren onderdeel maakt van het wervings- en selectiebeleid;
• open staat voor alle 'soorten' ideeën en initiatieven;
• verschillende mogelijkheden onderzoekt en uitprobeert om –afhankelijk van het
onderwerp– inwonerbetrokkenheid te vergroten en te versterken;
• een kinderburgemeester installeert en voor deze functie verkiezingen organiseert;
• ruimere openingstijden hanteert voor gemeentelijke diensten, de gemeentewerf en
burgerzaken moeten bijvoorbeeld ook op zondag open zijn;
• voor het recycle-station ruimere avond- en weekendopenstellingen hanteert;
• haar inkoopbeleid aan laat sluiten op de maatschappelijke doelstellingen die het zelf
nastreeft;
• expliciet vanuit het 'privacy by design' principe haar taken zal uitvoeren;
• in haar digitale dienstverlening de balans tussen toegankelijkheid voor de burger en
bescherming van gegevens zorgvuldig beheert;
• investeert in een krachtige gemeenteraad.

30

Regio, Europa en de wereld
D66 Nieuwegein kijkt met een open houding voortdurend over onze eigen grenzen
heen. Er gebeurt genoeg! Wij denken en handelen graag regionaal, nationaal en
internationaal.
Regionaal willen we samenwerken waar dat meerwaarde heeft: of voor Nieuwegein, of
voor de regio (en daarmee ook voor Nieuwegein). Internationaal vinden we contacten
met gemeenten over de grens belangrijk.
Samenwerken: ja
De regio Utrecht is een ijzersterke regio, die zowel regionaal, nationaal als internationaal
veel te bieden heeft. Dat heeft tot gevolg dat veel mensen in deze regio willen wonen
en werken. Om dat op te vangen is samenwerking op het gebied van woningmarkt,
natuur, duurzaamheid en werk en inkomen broodnodig.
Wel met behoud van democratische legitimiteit
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), de U10 en het Economic Board Utrecht zijn daarbij
nuttige instrumenten. Wij willen zware regionale instituten voorkomen. De democratische
legitimiteit en controle van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke
regelingen door de Nieuwegeinse gemeenteraad staan voorop.
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Mondiale bewustwording
Internationaal samenwerken is belangrijk om onze mondiale bewustwording te
vergroten. Nieuwegein heeft een stedenband met de stad Rundu in Namibië. Met deze
stad wisselen we, samen met de werkgroep Rundu, kennis en ervaring uit om elkaar
sterker te maken.
Statushouders, ook in Nieuwegein
Een plaats bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor klimaat, oorlog en geweld,
vinden wij de normaalste zaak van de wereld. Onze stad biedt inmiddels plaats aan
vele tientallen statushouders en mensen met een verblijfsvergunning. Deze opvang
verloopt in het algemeen zonder problemen. Ook de komende jaren zal een beroep op
onze gemeente worden gedaan om vluchtelingen te huisvesten en te helpen integreren
in onze samenleving.
Speerpunten komende vier jaar
D66 Nieuwegein wil de komende vier jaar:
• continu naar samenwerking en verbinding binnen onze regio zoeken, maar wel
autonoom blijven als het om besluitvorming gaat;
• de regio Utrecht versterken;
• dat Nieuwegein een stad is die internationaal betrokken blijft;
• aandacht voor de kracht van diversiteit, bijvoorbeeld met een jaarlijkse week van de
diversiteit;
• statushouders meer verspreid huisvesten over Nieuwegein om zo integratie te
bespoedigen;
• gemeentelijke informatievoorziening waar mogelijk in het Engels beschikbaar stellen.
Dit is vooral bedoeld voor mensen die tijdelijk in Nieuwegein verblijven, zoals studenten
en werkende professionals.
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Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Colofon
Dit verkiezingsprogramma is met zorg samengesteld. Veel inwoners, bezoekers en
ondernemers hebben hieraan bijgedragen door de gesprekken die op straat, online
en tijdens werkbezoeken zijn gevoerd. Op 19 december 2017 hebben de leden van
D66 Nieuwegein dit programma vastgesteld.
Fotografie
De gebruikte foto's zijn zoveel mogelijk eigen materiaal. Een enkele keer hebben we een
afbeelding gebruikt die publiek, met toestemming of middels een creative commons licentie
is vrijgegeven. Daarvoor danken we de volgende fotografen en organisaties:
pagina
pagina
pagina
pagina

7: Johan Nebbeling
12: A3 Architecten (in opdracht van VORM bouw)
26: Anneke de Waal (Geinbeat)
31: Jan Oosterhuis (CC BY-SA 3.0)

Contact met de afdeling?
bestuur@d66nieuwegein.nl
Contact met de fractie?
fractie@d66nieuwegein.nl
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Meer weten over D66 in Nieuwegein?
We zijn regelmatig op City in gesprek
met inwoners (ter hoogte van de kuil).
Kom gerust langs en spreek ons aan.
Je kan je ook aanmelden voor onze
nieuwsbrief, langs komen op een borrel
of ons op social media volgen.
Word ook lid. Als D66-lid:
» Kan je meepraten en –stemmen over
de koers van D66 (landelijk en lokaal)
» Ontvang je drie keer per jaar ons ledenmagazine Democraat
» Steun je onze lokale vereniging en
fractie
wordlid.d66.nl

@D66Nieuwegein
/D66Nieuwegein
D66Nieuwegein

nieuwegein.d66.nl

