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 Voor een #beterNieuwegein 
Nieuwegein is een stad met groene en ruim opgezette woonwijken waar het prettig wonen 
is. De stad is door de centrale ligging goed bereikbaar, er is veel werkgelegenheid en er zijn 
veel voorzieningen voor jong en oud. Deze en vele andere pluspunten van Nieuwegein moe-
ten we zuinig op zijn. 

Toch hoort het CDA van inwoners en ondernemers ook dat zaken in Nieuwegein beter kun-
nen. De onderlinge verbondenheid tussen inwoners kan beter. Het terugdringen van de vele 
inbraken in woningen en auto’s kan beter. Het onderhoud aan wegen en het groen moet op 
veel plekken beter. Er is veel geregeld voor zorg en welzijn, maar de samenhang en sa-
menwerking kan beter. De woningmarkt kan beter met meer passende woningen voor onze 
oudere inwoners en betaalbare woningen voor starters en doorstromers. Veel inwoners 
hebben na jaren van crisis weer werk, maar nog teveel anderen missen de aansluiting op de 
arbeidsmarkt. Op steeds meer daken liggen zonnepanelen en groeit sedum, maar we moe-
ten meer doen om Nieuwegein klaar te maken voor de klimaatverandering. En de dienstver-
lening van de gemeente aan inwoners kan ook beter.

Deze en andere uitdagingen liggen voor ons. Samen met de inwoners en ondernemers wil 
het CDA de komende jaren de schouders er onder zetten voor een #beterNieuwegein. 
We rekenen op uw steun op 21 maart 2018 en daarna!

Gerben Horst 
Lijsttrekker CDA Nieuwegein 

De eerste kandidaten op de CDA-lijst (van links naar rechts): Erik Keegstra (8), Evert Tem-
minck (4), Berend Lensen (5), Rija van der Sluiszen (3), Mart Hack (2), Gerben Horst (lijst-
trekker), Michael van Stroe (6) en Jan Kuiper (9). 
Foto: (cc) Sebastiaan ter Burg 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 1. Sterke en veilige samenleving 
De kracht van onze samenleving ligt in een gedeeld besef van onderlinge verbondenheid, 
tussen jong en oud, arm en rijk. Die sterke samenleving is bestand tegen de grote verande-
ringen van deze tijd. Dat vraagt om een sterker wij-gevoel en de rotsvaste overtuiging dat 
we met elkaar de klus kunnen klaren. In een sterke samenleving voelen bewoners zich vei-
lig, thuis en niet overgeleverd aan de bureaucratie van de overheid of de grillen van de 
markt. Met elkaar hebben we de sleutel in handen voor een betere toekomst. Een sterke 
maatschappij kan zonder overbodige regels en bemoeizucht, maar laat volop ruimte aan in-
woners om eigen keuzes te maken en met elkaar problemen op te lossen. Iedereen doet 
mee. Wij kiezen voor oplossingen die door mensen zelf worden gedragen, voor kleinscha-
ligheid en wederkerigheid als dragende principes voor een sterke samenleving. Met elkaar 
zijn we verantwoordelijk voor de zorg aan mensen, die zelf niet mee kunnen komen. Wij ge-
loven niet in een alomvattende overheid, die voor ons alle problemen oplost en alle risico’s 
uitsluit. Dat kan alleen de samenleving zelf. 

1.1 Samenlevingsgericht werken
Het CDA gelooft dat de samenleving en niet de overheid centraal moet staan. Dat vraagt 
van de lokale overheid een actieve houding om de Nieuwegeinse samenleving krachtig en 
vitaal te maken. De gemeente is allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en 
voorkeuren van inwoners. In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initia-
tieven om problemen op te pakken. De gemeente moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar 
zijn en ruimte bieden aan die initiatieven. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. In 
een steeds complexer wordende maatschappij kunnen problemen alleen worden opgelost 
door samenwerking.  

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van een wijk of buurt invloed hebben op het beleid. 
Wij willen beter vorm geven aan het eigen budget van wijknetwerken voor initiatieven vanuit 
de wijk. 

Het CDA omarmt burgerinitiatieven vanuit ons vertrouwen in de samenleving. Wij vinden het 
daarbij belangrijk dat initiatieven die publieke voorzieningen aanbieden en/of een beroep 
doen op gemeenschapsgeld, representatief zijn en passen in het algemeen belang. Dit past 
bij de CDA-visie waarin de samenleving het eerst aan zet is en de overheid daaraan vanuit 
haar eigen taak en opdracht dienstbaar is.  

1.1.1 Dienstverlening gemeente  
Een eerste fundament voor een krachtige en vitale samenleving is een vraaggestuurde hou-
ding van de zijde van de gemeente. Dat kan de gemeente op tal van manieren invullen. De 
laatste jaren zien we een overgang van meer traditionele middelen (zoals centrale spreek-
uren) richting middelen die zorgen dat de gemeente ook daadwerkelijk daar is waar de vra-
gen zijn (ambtenaren die vanuit verschillende wijken werken). Het CDA staat voor een over-
heid die zo dicht mogelijk op de samenleving zit en de samenleving zo veel mogelijk ruimte 
geeft. Het oude principe dat de gemeente er voor de inwoners is en niet andersom moet 
weer volop gelden.  

Een bereikbaar gemeenteloket, dat ook buiten kantoortijden open is en waar veel zaken di-
gitaal geregeld kunnen worden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch 
contact te hebben met de gemeente. 

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds ver-
dere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. 
De internettechnologie biedt kansen om te komen tot steeds meer op maat gesneden, per-
soonlijke online dienstverlening die goed, gemakkelijk en snel is. Hierin willen we de komen-
de jaren flinke stappen zetten. 
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Wij willen een gericht en goed bereikbaar aanspreekpunt voor specifieke doelgroepen (on-
dernemers, verenigingen) waar zij met al hun vragen over overheidsdienstverlening terecht 
kunnen. 

Een overzichtelijke werkwijze om zorgvuldig met klachten van inwoners om te gaan, zoals 
een klachtencommissie of ombudsman. 

Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend. Maar wij willen ze wel 
zo laag mogelijk houden.  

1.1.2 Recht om uit te dagen 
Wij geloven in de kracht van de samenleving en willen daarom dat inwoners en verenigingen 
het recht krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de gemeente over te 
nemen. Dit kan om van alles gaan: onderhouden van een park in de buurt, beheren van 
sportvelden door de club, de zorg voor ouderen of het opzetten van een zorgcoöperatie. 

Het CDA wil dat de gemeente het enkele jaren geleden op ons initiatief ingevoerde ‘Recht 
om uit te dagen’ (right to challenge) meer promoot. We geloven dat inwoners samen meer 
zelf kunnen dan ze nu vaak doen, en het ook vaak beter kunnen dan de gemeente. Alterna-
tieve voorstellen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente zal het 
CDA positief benaderen. 

1.2 Meedoen in een sterke samenleving
Het CDA wil dat de gemeente initiatieven van inwoners ruim baan geeft, soms door financië-
le ondersteuning en soms door als gemeente aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Maar 
ook door te waarderen waar de inwoners al enthousiast over zijn. Door samenwerking van 
vrijwilligers en gemeente wordt het geheel meer dan de som der delen. Wij willen voorko-
men dat de gemeente participatie alleen als verplicht ‘instrument’ ziet en oplegt aan inwo-
ners. Er moet een goede balans zijn tussen de verantwoordelijkheid van de gemeente en de 
betrokkenheid van inwoners. Juist ook als inwoners soms niet willen participeren.  

Bij initiatieven vanuit de samenleving verwacht het CDA dat de gemeente actief meedenkt 
en nagaat hoe een initiatief gerealiseerd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door een vergun-
ning, een bijdrage in de kosten of wijzigingen in het beleid of omgevingsplannen van de ge-
meente. 

We vinden dat de gemeente ruimte moet laten om, daar waar zaken mis gaan, niet gelijk 
met extra regels en verordeningen moet komen. 

Het CDA is voorstander van een gemeentelijk participatieplan waarin duidelijk naar voren 
komt op welke terreinen participatie kan plaatsvinden. Hoe ver gaat de gemeente met nieu-
we invullingen van de lokale democratie, hoeveel ruimte krijgen inwoners en wat houdt die 
ruimte in. Voor een goede samenwerking tussen inwoners en gemeente is een duidelijke 
taakverdeling en een duidelijke communicatie noodzakelijk. Denk daarbij aan het vroeg in 
een proces informeren van alle betrokkenen én hen gedurende het proces op de hoogte 
houden. 

Wij zijn voor het subsidiëren van buurtinitiatieven die een sterke samenleving bevorderen. 
Verder middelen in zetten voor thema’s of wijken waar anders geen initiatieven zouden ont-
staan. 

1.3 Ruim baan voor verenigingen en vrijwilligers
Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisba-
re schakel in de samenhang en leefbaarheid binnen onze wijken en buurten. We zien steeds 
vaker dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe vormen bedenken 
van dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze positieve ontwikkeling verdient onder-
steuning door onnodige regels te schrappen. 
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1.3.1 Meer ruimte, minder knellende regels 
Het CDA wil de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoei-
enis en minder beperkende regels van de gemeente. Het is steeds lastiger om mensen 
structureel aan verenigingen te binden. De gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk 
makkelijker en leuker te maken door randvoorwaarden te creëren waaronder het brede vrij-
willigerswerk kan floreren, binnen de ruimte van wet- en regelgeving.  

Het CDA wil de regels voor onkostenvergoeding van vrijwilligers versoepelen en de admini-
stratieve lasten verminderen ter voorkoming van onbegrijpelijk papierwerk, trage procedures 
en kosten. 

CDA wil kritisch kijken naar de vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde vergun-
ningen wel echt nodig? Wij streven naar een goede verhouding tussen de noodzakelijke vei-
ligheidseisen en het verminderen van de hoge regeldruk voor organisatoren. De gemeente 
gaat soepel om met evenementenvergunningen daar waar vrijwilligers- en verenigingsactivi-
teiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten. 

Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers is een must! Het CDA bepleit netwerken waar 
vrijwilligers ervaring en kennis kunnen uitwisselen zonder voor te schrijven ‘hoe het moet’. 
De Vrijwilligersbank helpt bij het ‘matchen’ van vraag en aanbod en biedt specifieke oplei-
dingen voor vrijwilligers aan. 

1.3.2 Betaalbare en duurzame verenigingsgebouwen 
Voor veel verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost. 
Tegelijkertijd is een goed gebouw voor de (sport)vereniging van groot belang voor het goed 
functioneren. Het CDA wil de vrijwilligers meer verantwoordelijkheid én beslissingsbevoegd-
heid geven en ruimte voor innovatie. Er zijn veel kansen voor het verduurzamen van com-
plexen. Dat kan een goede manier zijn om de energiekosten te drukken. 

Het CDA pleit voor een energieregisseur die verenigingen helpt bij het in kaart brengen van 
rendabele duurzaamheidsinvesteringen en vindt dat verenigingsgebouwen vrijgesteld moe-
ten worden van de OZB. 

Het CDA is voorstander van een duurzaamheidsfonds (voor energiebesparing) waar lokale 
verenigingen een beroep op kunnen doen. Daarbij rente en aflossingstermijn in overleg met 
de vereniging vaststellen zodat deze aansluit bij de financiële capaciteit van de vereniging. 

1.4 Kunst, cultuur en cultureel erfgoed
Kunst en cultuur weerspiegelen de samenleving. Kunst en cultuur is voor de gemeente een 
belangrijk instrument om de kwaliteit en leefbaarheid van Nieuwegein te vergroten. De 
waarde van kunst en cultuur heeft zowel een persoonlijke als maatschappelijk component. 
Mensen wonen graag in een stad waarin aandacht wordt besteed aan een aantal belangrijke 
aspecten, waar ze zich betrokken kunnen voelen bij wat er gebeurt en kunnen deelnemen 
aan een veelzijdig cultureel leven. Denk daarbij aan de openbare ruimte, een inspirerende 
en veilige woon- en werkomgeving. Nieuwegeiners musiceren, spelen toneel, zingen in ko-
ren, dansen ballet, schrijven, schilderen of beeldhouwen. Deze vormen van cultuur dragen 
bij aan de verbetering en versterking van de totale lokale cultuur. Waar mensen vanuit ver-
schillende achtergronden en culturen elkaar ontmoeten in een gezamenlijke hobby, ontstaat 
begrip en wederzijds respect.  

Het CDA vindt dat de gemeente een duurzaam kunst- en cultuurbeleid moet ontwikkelen op 
diverse terreinen. Daarbij gaat het om het in stand houden van een breed aanbod, een goe-
de toegankelijkheid voor iedereen en om vernieuwing met behoud van kwaliteit. Stimuleer 
lokale betrokkenheid en ondersteun historische verenigingen, zoals de Historische Kring, 
Museum Vreeswijk (voorheen de Oudheidskamer Vreeswijk) en de Museumwerf.  
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Het CDA vindt dat het cultuurbeleid meer in verbinding moet worden gebracht met andere 
beleidsterreinen. Cultuur als vanzelfsprekend onderwerp bij bijvoorbeeld ruimtelijke orde-
ning, economische zaken, stedenbouw en toerisme. Cultuurbeleid is veel meer dan subsi-
diebeleid. 

Aandacht voor het drijvend cultureel erfgoed, waarvan historische en sociaal-culturele waar-
de van algemeen belang is, blijft nodig. Activiteiten die kwaliteit bieden, laagdrempelig wer-
ken en mensen met elkaar verbinden en inspireren verdienen ondersteuning door de ge-
meente. 

1.5 Samenleven in verscheidenheid
De samenleving is steeds meer een mozaïek van verschillende mensen geworden. Deze 
diversiteit dringt door tot alle delen van de samenleving en heeft gevolgen voor verschillende 
sectoren in onze maatschappij zoals onderwijs, arbeidsmarkt en gezondheidszorg. Stan-
daardmaatregelen voldoen steeds minder ook voor niet-specifieke groepen. Het afstemmen 
van het gemeentelijk beleid op de diversiteit van de samenleving is daarom een noodzaak.  
Het CDA wil aan iedere inwoner zoveel mogelijk toegang bieden tot alles wat Nieuwegein te 
bieden heeft, ongeacht bijvoorbeeld etniciteit, leeftijd, fysieke gesteldheid of sociale en eco-
nomische situatie. 

1.5.1 Welzijnsorganisatie in een diverse samenleving 
In het dagelijks leven is diversiteit een terugkerend thema in de wijk, op school en op het 
werk. In deze diverse samenleving is er behoefte aan welzijnsorganisaties die flexibel zijn, 
kunnen inspelen op wat er speelt of gevraagd wordt maar die ook verankerd, zichtbaar en 
toegankelijk zijn in Nieuwegein. Dit vraagt om verschillende typen professionals. Van gene-
ralisten die breed inzetbaar zijn en alles kunnen overzien, tot specialisten die op specifieke 
situaties kunnen inspelen en zich continue kunnen aanpassen aan de veranderende omge-
ving. 

De publieke dienstverlening van welzijnsorganisaties moet profiteren van een zo breed mo-
gelijk spectrum van (toekomstig) talent en een afspiegeling zijn van de diversiteit van men-
sen, vaardigheden en ideeën in de stad. 

Leren van de Nederlandse taal als instrument voor een bredere communicatie tussen 
nieuwkomers en de Nieuwegeinse samenleving is een essentiële stap. De mogelijkheid na-
gaan om Nederlandse taalcursussen zowel overdag als ’s avonds aan te bieden. Naast de 
algemene taalcursussen dienen ook gerichte taalcursussen te worden aangeboden gericht 
op werkgelegenheid. Verder wordt aanbevolen om de speciale taalcursussen voor de nieu-
we inwoners en de taalaanbieders te evalueren. 

Het CDA vindt dat discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt, inclusief stageplaatsen, 
moet worden bestreden. Daarvoor gaat de gemeente het gesprek aan met werkgevers en 
onderwijsinstellingen, ondersteunt door het anti-discriminatiebureau Art.1 Midden-Neder-
land. 

CDA staat een welzijnssector voor die bijdraagt aan het versterken van de kracht van inwo-
ners, aan essentiële maatschappelijke vraagstukken als uitval in onderwijs, arbeidsmarkt en 
botsende groepen in de samenleving. Het faciliteren van (stads)dialogen, samen met andere 
maatschappelijke partijen, kan bijdragen aan het versterken van de onderlinge verbonden-
heid in de Nieuwegeinse samenleving. 

1.5.2 Burgerschap 
Onze cultuur, lokaal cultureel erfgoed en sociale cohesie onderstrepen het belang van bur-
gerschap en de waarden die daarbij horen. Burgerschap bestaat in het nemen van verant-
woordelijkheid voor de samenleving, juist ook lokaal. Het gaat er dan om dat mensen eigen-
schappen tonen, zoals zelfbeheersing, hoffelijkheid, verstandigheid, inschikkelijkheid, recht-
vaardigheid, voorzichtigheid, tolerantie, oprechtheid, moed, hoop en vertrouwen. Zonder 
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zulke waarden verdwijnt de samenhang uit het maatschappelijk leven. Burgerschap heeft 
dus alles te maken met moraliteit, met normen en waarden. 
Er zijn verschillende manieren waarlangs overheid en bestuur burgerschap – waarvan de 
vorming in de samenleving plaatsvindt – kunnen versterken en ondersteunen. Allereerst 
door inspirerend te spreken. Politici en bestuurders kunnen waar nodig een moreel beroep 
op de samenleving doen. Dit is natuurlijk alleen geloofwaardig als politici zelf een goed 
voorbeeld zijn. Verder kan de overheid zogenoemde oefenplaatsen voor burgerschap in 
stand houden of (helpen) creëren. 

De lokale democratie biedt mensen volop de kans om burgerschap te tonen. Wij staan voor 
meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers en daarbij voor een be-
stuur dat partner is, ruimte geeft en de voorwaarden schept voor het initiatief (doe-democra-
tie). Dit vraagt om een andere houding van lokale politici: meer loslaten, meer vertrouwen en 
meer aanvullend in plaats van regelend handelen. Zo willen wij de betrokkenheid bij het ge-
meenschappelijk wel en wee in stad, wijk of buurt laten groeien. 

Juist omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is, wil-
len wij een extra inzet om jongeren actief te betrekken bij de samenleving. Daarom wil het 
CDA toe naar een nieuwe maatschappelijke dienstplicht. Lokaal geven we daar nu al invul-
ling aan met de maatschappelijke stage. Het CDA wil dat de gemeente zich blijft inzetten 
voor de maatschappelijke stage door dit te ondersteunen met budget. Samen met scholen 
en instellingen zoekt de gemeente naar een zinvolle invulling van deze stage. 

De naturalisatiedag waarop nieuwe inwoners van Nieuwegein de Nederlandse nationaliteit 
krijgen uitgereikt, wordt uitgebreid. Ook jongeren die 18 jaar zijn geworden, krijgen voor 
deze gemeentelijke ‘burgerschapsdag’ een uitnodiging. 

1.5.3 Integratie 
Ook in Nieuwegein wonen of vestigen zich mensen met een andere culturele en/of nationale 
achtergrond. De toestroom van vluchtelingen naar Europa wordt uiteindelijk een ‘lokaal 
vraagstuk’, bijvoorbeeld op huisvestingsgebied: van crisisopvang tot aan de huisvesting van 
asielzoekers met een verblijfsvergunning (vergunninghouders). Daarbij vinden wij dat te veel 
vergunninghouders lange tijd of zelfs permanent aangewezen zijn op de bijstand. Voor het 
CDA telt dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dat vraagt een inspanning van ie-
dereen, zowel de nieuwkomers als ook de Nieuwegeinse samenleving. 

Een goede beheersing van de Nederlandse taal behoort tot de belangrijkste voorwaarden 
voor een succesvolle inburgering van nieuwkomers. 

Het CDA wil dat de gemeente vergunninghouders direct in aanraking brengt met onderwijs-
mogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt. 

Met behulp van vrijwilligers (maatjes) kunnen nieuwe Nederlanders snel hun plek vinden in 
de Nieuwegeinse samenleving. Daarbij is ook aandacht voor de rijke culturen die nieuwe 
Nederlanders kunnen toevoegen. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met Vluchtelin-
genwerk. 

Mensen met een verblijfsvergunning krijgen niet automatisch voorrang bij een sociale huur-
woning, maar de gemeente heeft wel de taak hen woonruimte te geven. Het CDA wil dat de 
gemeente bij de uitvoering van deze verplichting nadrukkelijk rekening houdt met de toe-
gankelijkheid van sociale huur voor starters, gezinnen en andere groepen die hierop zijn 
aangewezen. 

Waar de gemeente mensen met een verblijfsvergunning voorziet van middelen gebeurt dat 
in eerste instantie zoveel mogelijk in natura en door middel van vouchers. Zo lekken financi-
ële middelen bedoeld voor een goede start in Nederland niet weg. 
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1.6 Van hufterigheid naar veiligheid en leefbaarheid 
In de visie van het CDA is veiligheid een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeente, 
echter, zij doet dit niet alleen. Gemeente, politie, stadswachten, woningcorporaties, horeca-
ondernemers, brandweer, inwoners, scholen, hulpverleners, welzijnsinstellingen en inwoners 
geven gezamenlijk vorm aan een veilige stad. Deze kerngedachte past in een veranderende 
samenleving, waarbij de maatschappelíjke opgaven waar we voor staan geen exclusieve 
taak van de gemeente is. Veranderende werkwijzen, overheveling van taken naar lokaal ni-
veau en bezuinigingen op bijvoorbeeld hulpverlening, welzijn en/of beheer kunnen indirect 
van invloed zijn op de veiligheidsissues op lokaal niveau. Dit geldt met name voor de het 
sociale domein en veiligheid. 
Veiligheid begint bij de manier hoe mensen met elkaar omgaan. Van goede omgangsvormen 
wordt iedereen beter: variërend van niet door rood rijden, afval in de prullenbak, je stoep 
schoonvegen, elkaar rustig kunnen aanspreken op ongewenst gedrag zonder meteen tegen 
elkaar uit te vallen. Dít moeten bewoners zelf doen; de gemeente kan dat niet van hen over-
nemen. De gemeente kan zich wel op beperkte schaal inzetten om de discussie hierover op 
gang te brengen door mensen die het goede voorbeeld geven in het zonnetje te zetten.  
Voor het veilig en leefbaar houden van onze wijken is de inbreng en de lokale kennis van 
bewoners belangrijk. Met die kennis kunnen we het veiligheidsbeleid beter laten aansluiten 
bij de wijk. Inwoners voelen zich daarmee ook ‘eigenaar’ van het probleem en de oplossing. 
Het CDA ziet een stad voor zich waar inwoners elkaar rustig en veilig kunnen aanspreken op 
gedrag. En een gemeente die het goede voorbeeld geeft en die ingrijpt als hufterig gedrag 
de grens van het (wettelijk) toelaatbare overschrijdt. Kortom, een gemeente die de houding 
heeft van ‘fatsoen moet je doen’! 

Het CDA vindt dat inwoners kunnen helpen door onveilige plaatsen te melden bij de ge-
meente. Inwoners komen zo zelf in actie om de veiligheid in hun wijk te verbeteren. De ge-
meente stimuleert initiatieven van buurtbewoners, jongeren en ondernemers om de veilig-
heid in hun buurt en wijk te verbeteren. Onveilige plekken worden samen met maatschappe-
lijke organisaties zoals wijknetwerken in kaart gebracht en door gemeente en politie aange-
pakt. 

Discussies over de omgang met elkaar en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag kunnen 
ook op kleinere schaal in de wijken gevoerd worden. De gemeente is hiervoor de aanjager . 

Het CDA maakt zich sterk voor het opstellen van een project dat beoogt de discussie over 
waarden en normen op gang te brengen en op gang te houden (alle vormen van menselijke 
omgang) met als uiteindelijk gezamenlijk resultaat ’Nieuwegeinse omgangsvormen.‘ Het 
gaat hierbij om zaken als respect hebben voor de eigendommen van anderen, afspraken 
nakomen, anderen niet kwetsen en hulp aanbieden aan kwetsbare mensen. Het CDA roept 
de Nieuwegeiners op om deze stadsregels als leidraad voor hun handelen op te vatten. Bo-
vendien moeten zij hun medeburgers erop aanspreken of ze zelf toepassen. 

Veiligheidsbeleving 
Naast de inzet op preventie en repressie wordt ook geïnvesteerd in acties gericht op de vei-
ligheidsbeleving. Veiligheidsbeleving is de manier waarop mensen veiligheid ervaren. Als 
mensen zich veilig voelen en vertrouwen hebben, durven zij zich in vrijheid te bewegen, za-
ken met elkaar te doen en samen te werken. Daarom streven we naar actieve en betrokken 
inwoners die meehelpen bij de aanpak van lokale problemen. Er zal vaker een beroep wor-
den gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners als het gaat om het verhogen 
van de veiligheid. 

Het CDA  is voorstander van cameratoezicht en preventief fouilleren in onveilige gebieden. 
Ook vinden wij het inzetten van kenteken scannen een mogelijk middel in het terugdringen 
van het hoge aantal auto-inbraken in Nieuwegein. 
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1.7 Softdrugs aanpakken in plaats van gedogen 
Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en 
productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van syntheti-
sche drugs is fors toegenomen, met alle risico’s voor omwonenden, de volksgezondheid en 
de veiligheid. Hoe groot de belangen zijn, mag blijken uit de genadeloze afrekeningen die in 
het milieu plaatsvinden en de bedreigingen aan het adres van lokale volksvertegenwoordi-
gers en bestuurders. 

Het CDA wil álle drugsgebruik terugdringen zowel hard- als softdrugs. Wij maken ons zorgen 
over het sterk gestegen harddrugsgebruik in het uitgaansleven.

Het gebruik van softdrugs is niet onschuldig: het is verslavend en vormt een gezondheidsri-
sico. Uitgangspunt voor het CDA is dat beleid erop gericht moet zijn (soft)drugsgebruik te 
ontmoedigen, met name onder jongeren. Het CDA wil geen coffeeshops in Nieuwegein. 

Illegale handel in (soft) drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten gaan we effectief en 
hard aanpakken in plaats van toe te staan. Om de veiligheid op straat te verhogen pleit het 
CDA voor een combinatie van toezicht en handhaving. 

We bepleiten een versterking van de gemeenschappelijke aanpak van gemeenten, politie, 
justitie, de belastingdienst en de sociale dienst (Bestuurlijke aanpak).  

1.8 Huiselijk geweld
Geweld achter de voordeur, is de meest voorkomende vorm van geweld in onze maat-
schappij. Of het nu gaat om huiselijk geweld, kindermishandeling, partnergeweld of oude-
renmishandeling, iedereen heeft de behoefte zich veilig te voelen in zijn woon- en leefomge-
ving. Alle vormen van geweld schaden de psychische en fysieke gezondheid van slachtof-
fers en ondermijnen de veiligheid in de samenleving. Het CDA heeft daarom bijzondere 
aandacht voor de positie van kwetsbare groepen (ouderen, (illegale), vrouwen, kinderen en 
jongeren).  
De maatschappij heeft de verplichting om iedere staatsburger, ook LHBTI ’s die slachtoffer 1

zijn van mishandeling, pesterijen en andere vormen van geweld te beschermen. 
  
Het CDA is voorstander van het continueren en waar mogelijk uitbreiding van “Burgernet”, 
waarbij de politie de hulp kan inroepen van bewoners bij o.a. incidenten, signaleren van hui-
selijk-, anti-LHBTI’s- en ouderengeweld, kindermishandeling en vermissingen. Het CDA wil 
deze mogelijkheid waar mogelijk gebruiken om de veiligheid te vergroten. 

De gemeente stimuleert aangiftebereidheid en bevordert een goede registratie van anti-
LBHTI-geweld en discriminatie. In samenwerking met Art.1 Midden-Nederland en COC Mid-
den-Nederland bevordert de gemeente voorlichting over en de acceptatie van LHBTI’s in 
Nieuwegein. 

 LHBTI: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen1
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 2. Familie en gezin  

Families vormen het fundament van Nederland. Veel stellen mogen kinderen ontvangen. 
Christendemocraten geloven dat ieder kind naar Gods beeld geschapen is. Veel kinderen 
groeien op in warme gezinnen. Met ouders die de even mooie als verantwoordelijke taak op 
zich nemen hen op te voeden. Dit is bij uitstek de plek waar de normen en waarden van 
onze samenleving worden overgedragen. Maar ook de school, sportclub en het vrijwilligers-
werk spelen daarbij een rol. Voor het CDA is investeren in goede onderwijshuisvesting en 
goede sportvoorzieningen dan ook belangrijk. 
Voor het CDA is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde, waar mensen 
voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. Die families vormen het startpunt van 
ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien. Door allerlei om-
standigheden zien we ook steeds meer samengestelde gezinnen. Het CDA vindt het mooi 
dat ook op die manier volwassen mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaars kinde-
ren. In familieverband is de onderlinge verbondenheid heel vanzelfsprekend. Opa’s en 
oma’s passen op hun kleinkinderen, of een tante springt in lastige tijden bij. De zorg in Ne-
derland zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van deze mantelzorgers. 
Wij hebben daar grote waardering voor en voelen het als een plicht om hun zorg te onder-
steunen en te vergemakkelijken. Die solidariteit tussen generaties is voor de samenleving 
van groot belang.  

2.1 Familieverband  
In alle gezinnen en families worden waarden en normen overgedragen, leren we samenle-
ven. We ontvangen en geven er liefde, toewijding en inzet. In tijden van tegenslag is familie 
vaak de plek waar we bescherming en ondersteuning vinden. We vieren er de mooiste mo-
menten van het leven en delen er ons leed. Families en gezinnen zijn van onschatbare 
waarde en verdienen erkenning en waardering voor de rol die ze spelen. Met het grootste 
deel van al onze jongeren gaat het hartstikke goed: ze zijn gezond, doen naar vermogen 
mee op school, hebben een rijk sociaal leven en voelen zich goed.  

2.1.1 Kinderen en scheidingen 
Helaas kunnen niet alle ouders bij elkaar blijven. Naast dat dit voor de twee ouders zelf in-
grijpend is, kunnen de gevolgen voor de kinderen dit ook zijn. Zeker voor de vele kinderen 
die een vechtscheiding meemaken. Zij doen het minder goed op school, zijn vaker agressief 
en gevoeliger voor depressiviteit. In sommige gemeenten is de helft van alle jeugdhulpvra-
gen gerelateerd aan echtscheidingen.  

Wij komen op voor deze kinderen die met een scheiding te maken hebben. Daarom is het 
belangrijk dat als ouders besluiten uit elkaar te gaan, zij bij de gemeente terecht kunnen 
voor hulp en advies om een vechtscheiding te voorkomen. Wij bepleiten de mogelijkheid van 
opvoedondersteuning in moeilijke en makkelijke tijden. 

2.1.2 Pleegzorg  
In het bijzonder noemen we ook de pleeggezinnen waarin kwetsbare kinderen de kans krij-
gen even op adem te komen of zelfs een nieuw ‘thuis’ vinden. Wij zien dat veel pleegouders 
moeite hebben om alle kosten van hun pleegkind te kunnen voldoen met de vergoeding die 
zij ontvangen. Hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor goede begeleiding van het 
kind.  

Wij willen ten minste één keer per jaar specifieke aandacht voor pleeggezinnen. Bijvoor-
beeld tijdens de jaarlijkse Week van de Pleegzorg. 

Pleegouders zullen meer betrokken worden bij de ontwikkeling van de jeugdzorg.  

Wij bepleiten een reële vergoeding voor de kosten die pleegouders moeten maken. 
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Soms kan een pleegkind terug naar de biologische ouders. Wanneer het toch weer mis 
gaat, moet dit kind, wanneer mogelijk, teruggeplaatst worden naar het gezin waar het eerder 
al thuis was. 

2.2 Onderwijs 
Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in 
de samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de 
kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwo-
ners. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet 
er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs. 

2.2.1 Voorschoolse opvang 
Het CDA wil peuterspeelzalen en kinderopvang worden samenvoegen tot één “voorschool”, 
zodat deze kinderen weer met elkaar spelen en leren.  

Wij willen dat kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen voor-
school, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen.  

Meer dan nu kan in de voorschool al aandacht zijn voor taal en ontwikkeling. Zo kan er ook 
een goede overdracht plaatsvinden van de kinderen naar de basisschool. 

2.2.2 Onderwijsaanbod 
Voor veel ouders is het belangrijk dat de identiteit van de school aansluit bij de opvoeding 
die zij hun kind geven. Daarom is het CDA voor een breed en toegankelijk onderwijsaanbod 
verspreid binnen Nieuwegein dat ook voor iedereen bereikbaar is. 

Het CDA streeft naar de realisatie van een school voor leerlingen met ASS op HAVO/VWO-
niveau in Nieuwegein die tevens een regionale functie heeft. 

Onderwijs wordt gegeven in ‘frisse’ schoolgebouwen die voldoen aan de meest recente 
bouwkundige eisen.  

Verouderde schoolgebouwen, die de komende jaren nodig blijven, worden opgeknapt dan 
wel zo snel mogelijk vervangen, uiteraard met in achtneming van de verwachte toekomstige 
demografische ontwikkelingen. 

Naast de mogelijkheid om op korte afstand van de school – binnen en buiten – te kunnen 
sporten, moet er ook een veilige buitenruimte zijn om te kunnen spelen. Scholen dienen te 
worden aangesproken op het creëren van een (sociaal) veilige schoolomgeving voor alle 
leerlingen. 

Het CDA is voorstander van groene schoolpleinen en andere vernieuwende inrichtingen van 
het oude schoolplein. Kinderen worden zo uitgedaagd om meer samen te spelen en te ont-
dekken. 

2.3 Jongerenparticipatie 
Neem jongeren serieus en geef ze zoveel mogelijk de kans om te participeren bij gemeente-
lijke projecten. Dit helpt hen op te groeien tot betrokken volwassenen, die leren dat zij in-
vloed en een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van wat er in hun gemeente en direc-
te leefomgeving gebeurt. 

Het CDA pleit er voor om jongerenparticipatie samen met jongeren vorm te geven, zodat zij 
daadwerkelijk mee kunnen praten en invloed kunnen hebben op gemeentelijke plannen. 

Het jongerenlintje, wat er op initiatief van het CDA is gekomen, moet ook in de toekomst blij-
ven en voldoende of zelfs meer aandacht krijgen 
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2.3.1 MEC, kinderboerderij en dierenweides 
Wij hechten er veel waarde aan dat kinderen kennis kunnen maken met de diversiteit en het 
belang van fauna en flora. In onze gemeente hebben wij daar al een aantal faciliteiten voor, 
die het CDA ook in de toekomst graag wil behouden. 

Vooral de kinderboerderij en de dierenweides, waar het CDA in het verleden zich sterk voor 
heeft gemaakt, moeten beschikbaar blijven. 

2.4 Sport en bewegen 
Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. 
Maar sport draagt ook bij aan sociale samenhang in buurten en een positieve beeldvorming 
tussen verschillende (etnische) groepen in de  samenleving. Uitgangspunt is wél dat de sa-
menleving als eerste verantwoordelijkheid neemt voor elkaar. Wij willen sport breed onder 
de aandacht brengen door het in te zetten bij citymarketing, in het kader van werkgelegen-
heid en ter bevordering van de lokale economie. Het CDA vindt het een gemeentelijke ver-
antwoordelijkheid om de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ in te richten. Zo draagt de ge-
meente bij aan het verlagen van de drempel om voldoende te bewegen en zo lang als mo-
gelijk fit en vitaal te blijven. 

2.4.1 Kinderen en bewegen 
Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor 
spelenderwijs samen te leven. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spe-
len mogelijk en aantrekkelijk maakt is daarom essentieel. Ook kan sport bijdragen aan de 
opvoeding en socialisatie van kinderen. Via sport leren kinderen samenwerken, leren ze 
bepaalde normen en waarden en verkrijgen ze vaardigheden die in het gewone leven on-
misbaar zijn. 

Burgerinitiatieven op het gebied van spelen en spelbegeleiding, kunnen daarom rekenen op 
medewerking van het CDA.  

2.4.2 Sportverenigingen ondersteunen 
Het CDA wil lokale sportverenigingen ondersteunen bij hun primaire taak, maar ook bij de 
verdere ontwikkeling van hun maatschappelijke taak. Wij willen de slagkracht van verenigin-
gen vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels. 
Het is belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten 
en bewegen zo optimaal mogelijk te maken. Wij willen daarbij rekening houden met de 
verschuiving van verenigingssporten naar individuele sporten in de openbare ruimte, zoals 
wandelen, fietsen en hardlopen. Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn 
met de veelzijdigheid van sportmogelijkheden, weten hoe gezond het is, waardering heb-
ben voor de bijdrage die sport levert aan het welzijn van inwoners en de leefbaarheid in 
buurten en wijken. 

Wij willen de verenigingen stimuleren (bijvoorbeeld met extra subsidie) gebruik te maken 
van hun ‘Recht om uit te dagen’ op het gebied van onderhoud van sportgebouwen- en vel-
den. Dit kan ook deels door zelfwerkzaamheid te belonen.  

Wij willen vrijwilligers ondersteunen door bij nieuwbouw of een verbouwing hen te helpen 
zoeken naar combinatiemogelijkheden van sportclubs (sportnetwerken) en naar combinaties 
tussen sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid.  
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2.4.3 Sportaccommodaties 
Voor veel verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost. 
Echter een goede faciliteit (clubgebouw en sportaccommodatie) is van groot belang voor het 
goed functioneren van de clubs.  

Wij pleiten voor het up-to-date houden van de faciliteiten door goed en degelijk onderhoud te 
plegen. 

Sportfaciliteiten moeten ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 
CDA ziet kansen voor meer open sportfaciliteiten. Dit geeft inwoners de kans om gratis en 
buiten te sporten. 

Het CDA-standpunt is al vele jaren dat we het beheer van alle sportaccommodaties willen 
onderbrengen bij Verbindion. Te overwegen is om ook ander maatschappelijke vastgoed (op 
termijn) bij de NV in beheer te brengen. Reden is dat wij denken dat zij het efficiënter kun-
nen beheren (= beter voor minder kosten) dan de gemeente. 

De binnensportfaciliteiten zijn voor het CDA een punt van zorg. Naast de mogelijkheid voor 
scholen om te sporten en bewegen tijdens de lesuren, zal er ook voldoende gelegenheid 
voor verenigingen en individuen moeten zijn om hun sporten voldoende te kunnen beoefe-
nen.  

Wij pleiten voor een onderzoek naar alle binnensportaccommodaties met daarbij het accent 
op beschikbaarheid en betaalbaarheid. Op basis van de uitkomst van het onderzoek zullen 
we met passende voorstellen komen. 

Het CDA houdt rekening met de verschuiving van verenigingssporten naar individuele spor-
ten in de openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen en hardlopen. De gemeente gaat over de 
accommodaties. Het is belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de ge-
meente om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te maken.  

Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners nog beter bekend raken met de veelzijdigheid van 
sportmogelijkheden, zowel in verenigingsverband als ook op individuele basis. Samen met 
maatschappelijke partners zoekt de gemeente naar nieuwe kansen om die bekendheid te 
vergroten. 

Hardlopen is een belangrijke vorm van sporten voor veel inwoners. Waar mogelijk vindt het 
CDA dat bij de (her)inrichting van de openbare ruimte rekening met deze sport gehouden 
moet worden. Denk bijvoorbeeld aan duidelijk gemarkeerde hardlooproutes in woonwijken. 

2.5 Samen met maatschappelijke organisaties  
Het CDA is dé partij die midden in de  samenleving staat. Het is als geen ander in staat de 
balans te vinden tussen individuele verantwoordelijkheid en elkaar helpen. Inwoners, vrijwil-
ligers, lokale ondernemers, verenigingen en geloofsgemeenschappen hebben vaak waarde-
volle ideeën over de zorg voor elkaar. Daarom is een vast contact van de gemeente met 
deze organisaties van belang. 

2.5.1 Geloofsgemeenschappen  
Kerken en overheden hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar zij hebben ten 
minste één ding gemeen: zij dienen dezelfde mensen. Kerken voeren al veel langer keuken-
tafelgesprekken dan gemeenten. Hoe vaak zitten pastores, dominees en allerlei vrijwilligers 
van kerken niet bij gezinnen thuis? Kerken dragen dus ook een schat aan wijsheid en erva-
ring met zich mee. Het zou dan ook gek zijn die kennis onbenut te laten. Bij de ontwikkeling 
van beleid voor het sociaal domein is het dan ook erg belangrijk de kennis van kerkelijk wer-
kers over armoede, gezinsproblematiek, verslavingen etc. te betrekken. 
In kerken – maar ook in andere religieuze instellingen leren jonge mensen belangrijke waar-
den als naastenliefde, tolerantie en respect. Het CDA vindt dan ook dat de overheid geloofs-
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gemeenschappen positief moet waarderen, ook vanwege de bijdrage die zij leveren aan de 
ontwikkeling van jonge mensen.  

Wij vinden goed en regelmatig contact tussen de gemeente en levensbeschouwelijke instel-
lingen daarom belangrijk. Juist ook om gezamenlijk onwenselijke situaties, zoals huwelijks-
dwang, bespreekbaar te maken en te bestrijden.  

Betrek kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen bij de ontwikkeling van het jon-
geren- en het sociaal beleid. 
  
2.5.2 Verenigingen  
Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren jonge-
ren samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, de handen uit de mouwen te steken, 
respect te hebben voor gezag (trainer, scheidsrechter), wellicht zelfs mee verantwoordelijk-
heid te dragen voor het beheer en onderhoud van een terrein. Zij leren dat sport leuk is. 
Door jongeren te laten bewegen leveren verenigingen een belangrijke bijdrage aan het te-
gengaan van overgewicht. Daarom vinden wij het belangrijk dat ieder kind kan sporten of 
zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming. Ook is meer bewegen 
vaak onderdeel van het behandelplan van een jongere met psychische problemen. Het CDA 
vindt het belangrijk dat jongeren die extra uitdagingen in het leven ervaren, juist bij vereni-
gingen succeservaringen op kunnen doen.  

Het CDA vindt het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in vrijwilligers zodat zij goed om kunnen 
gaan met jongeren die specifieke aandacht vragen. Zo moeten zij ook de weg weten te vin-
den als zij het gevoel hebben dat de situatie van een van hun jeugdleden ‘niet pluis’ is.  

bOm de toegang tot sport en cultuur voor ieder kind met name in armoedesituaties mogelijk 
te maken, moet er in onze gemeente een jeugdsport- en/of jeugdcultuurfonds in het leven 
worden geroepen. 

Wij willen initiatieven zoals een jeugdsportfonds en lokale armoedefondsen (vanuit charitas 
en fondsen) vooral praktisch (administratief) ondersteunen. 
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 3. Wonen en groen  
Nieuwegein kent veel kwaliteiten. Daarom vinden bijna 62.000 inwoners er hun thuis. De 
centrale ligging, de goede aansluiting op de snelwegen en het veelzijdige aanbod van wo-
ningen in groene woonwijken zijn belangrijk. Het CDA wil dit verder versterken. De ruimte 
die we daar voor hebben is echter schaars. Nieuwegein ligt ingeklemd tussen drie snelwe-
gen en de Lek. Slimme combinaties voor wonen en werk helpen om ook voor de toekomst 
een passend aanbod te kunnen blijven realiseren voor woningzoekenden. Een goed vesti-
gingsklimaat voor bedrijven, een passend woningaanbod in combinatie met goede winkel- 
en recreatievoorzieningen blijft het uitgangspunt van het CDA. De kwaliteit van onze woon-
wijken vraagt om voortdurend onderhoud. In de komende jaren worden wijken verder aan-
gepast om voor de huidige en toekomstige bewoners aansprekend te blijven en om prettig 
en levensloopbestendig te kunnen wonen. De bestaande hoofdgroenstructuur verdient 
voortdurende zorg van de gemeente. 

3.1 Voldoende en betaalbare woningen  
Voor mensen is wonen heel belangrijk, zowel de woning als de leefomgeving. De woonwen-
sen van inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Voor het CDA moet het woon-
beleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het om 
duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die ge-
schikt zijn voor verschillende levensfasen. Slechte huisvesting leidt tot overlast en slechte 
integratie van de bewoners in hun buurt. De herziene Woningwet biedt de mogelijkheid om 
huisjesmelkers aan te pakken. In de regio Utrecht moeten alle gemeenten in gelijke mate 
hun verantwoordelijkheid nemen voor het hebben of realiseren van voldoende betaalbare 
woningen. Het CDA wil de komende jaren in Nieuwegein meer betaalbare woningen realise-
ren voor bijvoorbeeld starters en ouderen. Ook is extra aandacht  voor huur- en koopwonin-
gen voor de midden en hogere inkomens hard nodig. Dit helpt bij het tegengaan van 
scheefwonen, maakt doorstroming mogelijk en draagt bij aan het verlagen van de veel te 
lange wachtlijsten voor woningzoekenden. 

We zijn een voorstander van levensloopbestendige woningbouw. Waar mogelijk worden wo-
ningen op een zodanige manier gebouwd dat ze makkelijk te transformeren zijn naar grotere 
of kleinere wooneenheden. 

Het CDA vindt dat, waar nodig en mogelijk, we door moeten gaan met het vervangen of 
transformeren van verouderde kantoren en bedrijfspanden tot woningen. Daarbij willen we 
meer aandacht voor de woonomgeving en de verkoopbaarheid van de woningen op de lan-
gere termijn. 

De gemeente is in de kern geen projectontwikkelaar, maar toch heeft de gemeente de be-
hoefte om actief bij te dragen aan een goede oplossing van de opnieuw vastlopende wo-
ningmarkt. Daarvoor bieden inspanningen als tijdelijk en modulair bouwen goede uitkom-
sten. Waar mogelijk stimuleert de overheid publiek-private samenwerking die deze bouw-
vormen tot gevolg kan hebben.  

Wij willen een effectieve aanpak van huisjesmelkers in de stad. Middels een escalatieladder 
heeft de gemeente diverse instrumenten in handen. Van het opleggen van een boete tot in 
het uiterste geval de onteigening van een pand. 

Het CDA wil voor de komende jaren inzetten op een verlaging van de streefnorm voor socia-
le woningbouw naar 25% van de woningvoorraad. Hierdoor komt er ruimte om meer huur- 
en koopwoningen voor de midden en hogere inkomensgroepen gebouwen. 

Wij vinden dat hoogbouw op een passende manier moet worden ingezet. Gezien de opbouw 
van Nieuwegein vindt het CDA hoogbouw vooral passen in de Binnenstad. Daarbuiten zal 
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dat in mindere mate mogelijk zijn en is goed overleg met omwonenden van belang voor 
draagvlak en inpasbaarheid. 

3.1.1 Duurzame woningen 
Vanuit de zorg voor de toekomst van de aarde hecht het CDA veel waarde aan investeren in 
duurzame woningen. Dat doen we bij voorkeur niet door individuele subsidies, maar door 
maatregelen die een groter maatschappelijk effect hebben. Zoals door het gesprek aan te 
gaan met woningbouwcorporaties over de voordelen van verduurzamen ten opzichte van 
sloop en nieuwbouw en het investeren in duurzame maatschappelijke voorzieningen (buurt-
centra, sportclubs, scholen). 

Het CDA vindt dat de gemeente jaarlijks met de woningbouwcorporaties de ambities voor 
het verder verduurzamen van de bestaande woningvoorraad moet bespreken. Daarbij wordt 
ook het klimaatbestendig maken van de woonomgeving meegenomen. 

Omdat duurzaamheid begint bij huishoudens, wil het CDA dat de gemeente maatschappelij-
ke initiatieven voor duurzame energiecoöperaties stimuleert. 

Het CDA zet zich er voor in dat we alle woningen voor het jaar 2035 duurzaam zijn isoleren, 
buurt voor buurt en straat voor straat. Dit is een van de meest effectieve manieren om de 
uitstoot van CO2 terug te dringen. 

Asbestdaken 
Asbest is een gevaar voor de volksgezondheid als daar verkeerd mee wordt omgegaan of 
als het aan slijtage onderhevig raakt. Daarom is het belangrijk dat alle asbestdaken uit 
Nieuwegein verdwijnen, liefst nog eerder dan de wettelijke norm van 2024. 

Het CDA wil dat de gemeente zich meer inspant om vastgoedeigenaren, vooral woningeige-
naren en maatschappelijke organisaties, te helpen bij het zo snel mogelijk verwijderen van 
asbestdaken. We willen Nieuwegein zo snel mogelijk maar uiterlijk in 2024 asbestdaken-vrij 
hebben. 

3.1.2 Bijzonder wonen 
Niet voor iedereen is zelfstandig wonen altijd direct mogelijk. Mensen hebben soms wat on-
dersteuning nodig om die stap te kunnen nemen. Anderen, zoals jongeren, hebben vaak nog 
niet voldoende inkomen voor een eigen woning. Daarvoor worden steeds vaker initiatieven 
voor nieuwe woonvormen genomen. We denken dan bijvoorbeeld aan gemengde woonvor-
men, waarbij verschillende doelgroepen (‘vragende’ en ‘dragende’ bewoners) samen een 
woongemeenschap vormen. 

Het CDA is er voorstander van dat de gemeente en de woningcorporatie(s) gaan experimen-
teren met nieuwe woonvormen, waarbij arbeid, wonen en zorg wordt gecombineerd zodat 
iedereen zo lang mogelijk mee kan blijven doen. We denken dan bijvoorbeeld aan de plan-
nen met het Meandergebouw. 

We denken dat nieuwe woonvormen ook goed te combineren zijn met studentenhuisvesting 
binnen Nieuwegein. In andere gemeenten, zoals Utrecht, zijn daarmee al aansprekende pro-
jecten opgezet. 

Monumenten 
De monumenten zijn van groot belang voor het historisch besef, zeker in jonge steden als 
Nieuwegein. Het is daarom belangrijk er voor te zorgen dat deze in optimale staat blijven als 
gezichtsbepalers van onze stad. 

Het CDA vindt dat alle gezichtsbepalende gebouwen op de (gemeentelijke) monumentenlijst 
moeten staan, waarmee ze in de toekomst beschermd worden. De gemeente ziet er op toe 
dat eigenaren van monumenten er voor zorgen dat hun pand in optimale staat blijft. 
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3.2 Buurten en wijken  
Voor het CDA is de kwaliteit van de buurten en wijken van groot belang. De inrichting van 
buurten moet goed in elkaar steken en eraan bijdragen dat mensen in een veilige, goed be-
reikbare en aantrekkelijke omgeving wonen. De ruimtelijke kwaliteit is van grote waarde, in-
clusief voldoende openbaar groen. Daarom ook hebben we ons in de afgelopen jaren inge-
zet voor beter onderhoud van de openbare ruimte. De onzalige prullenbakkenpilot in een 
aantal Nieuwegeinse buurten hebben we naar de prullenbak verwezen, omdat het tot meer 
zwerfafval leidde. 
Nieuwegein viert in 2021 zijn 50e verjaardag. Dat betekent dat de meeste buurten en wijken 
ook ongeveer zo oud zijn. Een aantal (delen van) buurten zijn zelfs nog veel ouder. De afge-
lopen jaren is de gemeente gestart met een paar pilotprojecten om grootschalig onderhoud 
te plegen in een aantal buurten. Met die ervaringen wil het CDA dat de komende jaren de 
kwaliteit van de oudste buurten flink wordt verbeterd. Voor alle inwoners moet het er de ko-
mende jaren weer prettig wonen zijn. We nemen daarbij ook de klimaatbestendigheid van 
buurten mee in de verbeterprogramma’s. 

Het CDA vindt dat de gemeente meer moet doen om zowel de fysieke als sociale infrastruc-
tuur per wijk up-to-date te houden en te investeren in beter (groen) onderhoud per wijk om 
op deze manier Nieuwegein kwalitatief aantrekkelijk te houden voor jong en oud. De netheid 
van de stad moet beter, ook als daar meer kosten voor nodig zijn. 

Wij zetten in op levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en 
mensen gezond oud worden. Dat vergt goede voorzieningen (van speeltuin tot buurtcen-
trum) waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit aan mensen die de samenleving kent.  

3.2.1 Veiligheid in de buurt 
Veiligheid is een basisbehoefte in wijken en buurten waarin mensen zich thuis en geborgen 
voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Verschillende vormen van 
overlast in de openbare ruimte tast het gevoel van veiligheid aan. Een veilige gemeente 
vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder 
op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe 
omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken. Maar ook op 
thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte en overlast van 
rondhangende jongeren en vandalisme. 

Het CDA wil dat inwoners, politie en gemeente met elkaar in gesprek gaan over de veiligheid 
en leefbaarheid in de buurten. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve 
maatregelen en laat hen meedenken en werken aan het oplossen van veiligheidsvraagstuk-
ken in de buurt. De betrokkenheid van inwoners gaat daarbij verder dan alleen de huidige 
wijknetwerken. Bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten over het 
voorkomen van inbraken.  

De gemeente attendeert bewoners op buurtwachten, buurtpreventieteams of de inzet van 
sociale media (buurtapps) om het veiligheidsgevoel te vergroten. De taak van buurtpreventie 
is het signaleren en melden van overlast over verdachte situaties, zodat de politie in actie 
kan komen daar waar nodig. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor bewoners die 
vragen hebben over het opzetten van een buurtpreventieteam. 

Het CDA vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten moeten 
als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt. 

Belangrijk voor de veiligheid in een buurt of wijk is een meldplicht voor draaideurcriminelen, 
lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit en snel en efficiënt ingrijpen bij overlast en vandalis-
me. Naast de wijkagent spelen de stadswachten daarbij een grote rol. De stadswachten zijn 
daarom meer zichtbaar in de wijken en buurten. 
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Het CDA vindt dat waar mogelijk dynamische openbare verlichting moet worden ingevoerd, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van LED-verlichting. 

3.2.2 Kindvriendelijke buurten 
De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een uitdagende 
leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het van belang dat 
kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Ook is 
buitenlucht gezond en draagt beweging bovendien bij aan het voorkomen van overgewicht. 
Helaas is dat laatste een steeds groter wordend probleem. Een goede inrichting van de 
openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt is daarom essentieel. 
Schoolpleinen, sportveldjes en speelplaatsen kunnen daar een goede rol bij spelen. Een 
andere voorwaarde is natuurlijk dat de buurten waarin kinderen opgroeien veilig zijn. Daar-
om wil het CDA vooral in kinderrijke buurten een gerichte aanpak van criminaliteit en ver-
keersonveilige situaties.  

Wij bepleiten strengere handhaving van verkeersovertredingen in kinderrijke buurten en in 
de omgeving van (sport)parken. Hiermee draagt de gemeente zorg voor de zelfstandige 
mobiliteit van kinderen, door het bieden van veilige routes en oversteekvoorzieningen. 

De gemeente zorgt voor goede (ook informele) speelmogelijkheden in elke buurt, voor ver-
schillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder 
beperking. De buurt moet hierbij worden betrokken. 
  
Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speel-o-theken, speeltuinen, 
scouting en kindervakantiewerk zijn van groot belang en kunnen rekenen op medewerking 
van de gemeente. 

3.2.3 Groene wijken en buurten 
Het bestaande groen in de gemeente verdient bijzondere aandacht. Waar dat kan staat de 
gemeente voor de instandhouding daarvan. Groen is een wezenlijk kwaliteitselement van 
NIeuwegein. 

De gemeente zal de hoofdgroenstructuur, zoals Park Oudegein, de Hogelanden, het Elzen-
bos in Vreeswijk en de uiterwaarden van de Lek, samen met de grondeigenaren in stand 
houden. 

De gemeente zal samen met andere gemeenten en de provincie ijveren voor een blijvend 
goede inrichting van de zogenaamde ‘kraag van Utrecht’ (Laagraven en omgeving). 

3.2.4 Initiatieven en plannen bewoners 
CDA wil dat bewoners worden gestimuleerd om mee te denken over hun wijk en de moge-
lijkheid krijgen zelf met initiatieven en plannen te komen om hun leefomgeving te verbeteren.  

Initiatieven op het gebied van zelfbeheer en onderhoud door inwoners moeten ondersteund 
worden. Zelfbeheer en onderhoud door inwoners is aanvullend op het onderhoud door de 
gemeente van de openbare ruimte. 

De overheid kan een grote rol spelen op het gebied van collectief en particulier opdrachtge-
verschap. Wij verwachten van de gemeente dat zij ruimte biedt en open staat voor initiatie-
ven. Door inwoners ruimte te geven zelf een rol te spelen in het bouwen van hun eigen wo-
ning of buurt, versterkt de cohesie en wordt de gemeente levendiger. Dat vraagt ook om 
minder regels waar dat kan. De ruimte die de nieuwe Omgevingswet hiervoor biedt willen wij 
aangrijpen. 

Het CDA ziet graag maatschappelijke initiatieven ontstaan om meer gebruik te maken van 
ons mooie Stadspark Oudegein, bijvoorbeeld met een openlucht bioscoop in de zomer. We 
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vinden dat de recreatieve mogelijkheden nu onvoldoende worden gebruikt, behalve voor in-
dividuele recreatie. 

3.2.5 Hondenuitlaatplekken 
Het hebben van een hond levert voor veel inwoners veel plezier op. Maar het kan ook voor 
overlast zorgen als de hondenbezitters zich niet houden aan de gemeentelijke regels.  

Het CDA vindt dat er in Nieuwegein voldoende herkenbare losloopgebieden voor honden 
binnen de wijken moeten zijn. Deze gebieden worden duidelijk met borden aangegeven. 
Eventuele uitbreiding hiervan vindt in samenspraak met inwoners plaats. 

Wij vinden dat de gemeente de opruimplicht vaker en nadrukkelijker onder de aandacht van 
hondenbezitters moet brengen. Ook moet de opruimplicht beter worden gehandhaafd door 
stadswachten die in de wijken aanwezig zijn.  

3.3 Bereikbaarheid 
Een samenleving waarin we omzien naar elkaar kan niet bestaan zonder de fysieke moge-
lijkheid met elkaar in contact te treden. Bereikbaarheid is daarom niet alleen een ruimtelijk, 
maar ook een sociaal vraagstuk. Bijzonder zijn de ontwikkelingen rond de zogenaamde E-
bikes. Dat maakt het mogelijk dat de fiets een steeds grotere rol gaat spelen, met name bij 
het regionaal verkeer. 

De komende jaren geven we meer aandacht aan doorstroming van het verkeer, bijvoorbeeld 
door het toepassen van dynamische verkeerslichten en groene golven. Een speciaal team 
zoekt naar slimme oplossingen voor knelpunten in de infrastructuur, waarmee de doorstro-
ming en daarmee ook de luchtkwaliteit verbetert. 

De gemeente is een actieve deelnemer in de beleidsontwikkeling van de provincie als het 
gaat om het Openbaar Vervoer. Bus- en tramlijnen en de regiotaxi worden optimaal benut in 
Nieuwegen. 

3.3.1 Verkeersveiligheid 
Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij 
willen bewegen moet dat wel veilig kunnen. Het CDA zet zich daarom in voor het creëren 
van veilige verkeerssituaties bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. Ie-
dereen moet op een veilige manier op weg kunnen. 

Wij zijn voorstanders van vrijwilligers als verkeersbrigadier bij scholen wanneer dat de ver-
keersveiligheid kan bevorderen. 

Het CDA bepleit een goede fysieke inpassing van maatschappelijke voorzieningen. In stra-
ten in de omgeving van deze voorzieningen worden bij voorkeur snelheidsverlagende maat-
regelen genomen, is voldoende verlichting (sociale veiligheid) en komen goede parkeer-
voorzieningen. 

Wij maken ons zorgen over de vaak te hoge snelheid van auto’s, motoren en brommers in 
woonwijken, vooral in de 30-kilometer zones. De komende jaren wordt daarom extra ingezet 
op handhaving van de maximum snelheid in de woonwijken, vooral in de 30-kilometer zo-
nes. Ook willen we dat er betere verlichting bij zebrapaden komt, zodat voetgangers beter 
zichtbaar zijn. 

Het CDA blijft zich inzetten voor beter beveiligde tramoverwegen om ernstige ongelukken te 
voorkomen. Waar mogelijk willen we meer beveiliging met slagbomen toepassen. 
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3.3.2 Parkeren 
In de Binnenstad en veel wijken daar omheen blijven de kosten voor en overlast door parke-
ren een probleem. Goede parkeervoorzieningen zijn van groot belang voor onze voorzienin-
gen, zoals de winkels en het ziekenhuis. We zien dat een aantal wijken ook niet meer zijn 
berekend op het huidige autobezit.  

Het CDA vindt dat betaald parkeren zich niet als een olievlek over de wijken rondom City 
moet uitbreiden. Betaald parkeren moet betaalbaar blijven en bijdragen aan de bereikbaar-
heid en leefbaarheid van wijken en buurten. Straatparkeren door bezoekers wordt ontmoe-
digd ten gunste van parkeren in de parkeergarages. Waar mogelijk dringen we betaald par-
keren terug ten gunste van regulering door bijvoorbeeld invoering en handhaving van blau-
we parkeerzones. Dit doen we vooral in de woonwijken en in overleg met de wijkbewoners. 

Bij nieuwbouwprojecten wordt zoveel mogelijk ingezet op ondergronds of half-verdiept par-
keren. Daarmee wil het CDA het parkeren in buurten op straat terugdringen. 

3.3.3 Fietsen 
Nieuwegein wil meer inzetten op het gebruik van de fiets als vervoermiddel binnen de stad. 
En als het mogelijk is ook voor woon-werkverkeer in de regio. Daarvoor is een goede fietsin-
frastructuur nodig met snelle doorgaande routes, veilige fietspaden en goede fietsenstallin-
gen. 

Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van mobiliteit. Dit 
vergt wel goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes, zeker nu het gebruik van elektri-
sche fietsen toeneemt. De gemeente moeten daarom zorgen dat mensen van alle leeftijden 
die willen fietsen, dat ook op een goede en veilige manier kunnen.  

Fietsen is gezond, zowel voor de fietser als voor het milieu. Het CDA blijft zich inzetten voor 
een veilige fietsinfrastructuur, met speciale aandacht voor het hoofdnet en de schoolroutes. 
Fietssnelwegen nodigen uit om langere afstanden af te leggen en recreatief eerder op de 
fiets te stappen. Het CDA wil dat fietsen verder wordt gestimuleerd. 

Het CDA zet in op blijvende verbetering van het stedelijk fietsnetwerk en de verbindingen 
met de regio. Dat geldt in het bijzonder voor het definitief afmaken van de herstelde oost-
westroute. De knip in de Malapartweg bij de Structuurbaan wordt voor langzaam verkeer 
ongedaan gemaakt. 

3.3.4 Openbaar Vervoer 
Openbaar Vervoer (OV) draagt bij aan betere bereikbaarheid en stelt mensen in staat om 
mee te doen in de maatschappij. Ook het concentreren van woon-, werk- en studielocaties 
rondom verschillende vervoersknooppunten draagt hieraan bij. 

Waar goed Openbaar Vervoer niet lukt, zal het CDA zich inzetten voor alternatieven, zoals 
(Collectief) Vraagafhankelijk Vervoer. Inwoners kunnen ook zelf bijdragen aan duurzaam 
vervoer door gebruikmaking van huurauto’s, autodelen etc. Ook bedrijven kunnen werkne-
mers stimuleren tot duurzamer vervoer. Daarvoor helpt het als hindernissen worden wegge-
nomen.  

Het CDA zet zich in voor een goede aansluiting op regionale knooppunten. Wij vinden dat 
mensen met een beperking zonder hinder gebruik moeten kunnen maken van het openbaar 
vervoer. Naast een goede instaphoogte bij de bus- en tramhaltes kunnen ook andere voor-
zieningen hier aan bijdragen. 
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 4. Zorg voor elkaar 
Het debat over de zorg gaat vaak teveel over geld en regels en te weinig over mensen. Zorg 
draait bovenal om het vertrouwen dat mensen in een kwetsbare fase - door ziekte of ouder-
dom - altijd in goede handen zijn. Dat vraagt om toegewijde hulpverleners, die bij alles wat 
ze doen de zorg voor de inwoner voorop stellen. 
Door de medische vooruitgang worden we allemaal steeds ouder. Gelukkig maar. Dat bete-
kent ook dat de zorg voor elkaar steeds belangrijker wordt; in de familie of in kleinschalige 
voorzieningen in de buurt. Het CDA stimuleert deze nabije zorg en ondersteunt mantelzor-
gers in het zware werk dat ze doen. 
Het CDA hecht veel waarde aan maatschappelijk initiatieven van kerken, buurten, scholen 
en zorginstellingen op het gebied van zorg en welzijn. De gemeente geeft deze instellingen 
en mensen een steun in de rug en fungeert als stimulator en bruggenbouwer hierin. Een 
overheid die de betrokkenheid van de mens in de samenleving honoreert en waar nodig sti-
muleert! Het buurtgericht ontwikkelen van zorg voor elkaar wordt gestimuleerd. 
Maar bij alle veranderingen in de zorg moet en mag iedereen (kinderen, jongeren, ouderen, 
chronisch zieken en gehandicapten) altijd kunnen blijven vertrouwen op de zorg die ze nodig 
hebben. Dat is geen gunst, maar een recht vanuit een oprechte en blijvende solidariteit met 
mensen die het vaak al moeilijk genoeg hebben. 

Het CDA stelt voor samen met bij de zorg betrokken partijen een innovatieregeling zorg in 
het leven te roepen, waarbij een klein nader overeen te komen deel van het geld t.b.v. het 
sociaal domein gereserveerd wordt voor het initiëren van vernieuwende ideeën. 

4.1 Preventie 
Inzet op preventie voorkomt hoge zorgkosten. Ook op dit vlak wil het CDA inzetten op inno-
vatie. Daarnaast wil het CDA ruimte geven aan nieuwe aanbieders die zich richten op pre-
ventie en iets toevoegen aan wat er al is. 

Preventie dient bij schuldhulpverlening prioriteit te krijgen. Hierbij kan o.a. gedacht worden 
aan voorlichting op scholen. 

Voordat de begroting 2019 wordt vastgesteld streeft het CDA ernaar dat een doelmatig-
heidstoets heeft plaatsgevonden van alle subsidies in het sociaal domein en welzijn. 

4.2 Persoonlijke kracht 
Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden 
we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. 
Dat vergt geen algemene regels maar maatwerk, ook bij thuiszorg. Ook op dit gebied vindt 
het CDA dat de gemeente het recht om uit te dagen voor inwoners om zelf de zorg in hun 
omgeving te organiseren mogelijk moet maken. 

4.2.1 Passende voorzieningen
Het CDA is van mening dat voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn zoveel mogelijk 
naar de wijken gebracht dienen te worden. Buurtpleinen, die nu van 9 – 5 open zijn, zijn niet 
meer van deze tijd en bieden inwoners te weinig gelegenheid hier op het door hen gewenste 
moment gebruik van te maken. Uiteraard dient hierbij tevens het kosten/batenaspect een rol 
te spelen.

4.2.2 Aanpak laaggeletterdheid
In Nederland zijn ruim 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en 
daardoor moeilijker mee kunnen doen in de samenleving. Dat is een ongekend hoog aantal 
en het is voor deze mensen een serieuze handicap in een wereld van internet, e-mail en so-
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ciale media. Het CDA wil dat deze mensen opnieuw de kans krijgen aan de vaardigheden te 
werken, die ze nodig hebben om mee te kunnen doen. 

Een brede aanpak van laaggeletterdheid is nodig, waarbij de gemeente samen met werkge-
vers en onderwijsinstellingen meer kan doen om laaggeletterdheid snel te signaleren en aan 
te pakken. 

4.2.3 Mensen met een beperking
In het VN-verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking heeft de gemeente er 
een aantal taken bijgekregen. Niet alleen op het gebied van de zorg, maar ook op het ge-
bied van toegankelijkheid van de openbare ruimte. 

Het CDA vindt dat zeker eenmaal per jaar samen met ervaringsdeskundigen drukbezochte 
locaties in de gemeente moeten worden bezocht om hindernissen voor toegankelijkheid te 
signaleren en verhelpen. 

4.3 Omzien naar elkaar 
Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een handicap of beperking. De meeste men-
sen die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving orga-
niseren. 

Het CDA wil de zorg dicht bij huis versterken en beter organiseren, zodat de professionele 
zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van mensen. Mensen kunnen op die 
manier zolang als mogelijk regie over hun eigen leven houden. Innovatie en nieuwe medi-
sche inzichten kunnen daarbij helpen en het persoonsgebonden budget kan een belangrijk 
instrument zijn om de zorg naar eigen wens in te richten. 

4.3.1 Mantelzorg
Geef de mantelzorger of ouderenadviseur, indien gewenst door de cliënt, een vaste positie 
bij het keukentafelgesprek. 

Betrek mantelzorgers, als de ervaringsdeskundigen, bij het opstellen en de uitvoering van 
het beleid. 

Het CDA wil dat blijken van waardering aan mantelzorgers door het verstrekken van een 
mantelzorgcompliment of een gezellige avond uit, in stand blijven. 

4.3.2 Aanpak eenzaamheid
Eenzaamheid komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze senioren vormen een 
kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor m.n. ouderen is een verantwoordelijkheid van 
ons allemaal. Om eenzaamheid tegen te gaan zetten wij in op het versterken van bestaande 
maatschappelijke en sociale verbanden om van daar uit ouderen te stimuleren ook zelf op 
zoek te gaan naar sociale netwerken. 

Instellingen op het gebied van zorg en welzijn dienen transparant te opereren;  
suboptimalisatie van doelstellingen per instelling dient te worden vermeden. 

Eenzaamheidsbestrijding is voor het CDA een speerpunt in zorg- en welzijnsbeleid. Wij vin-
den het daarnaast belangrijk dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wan-
neer eenzaamheid zorgwekkende vormen aanneemt. Een belangrijke taak ligt hier bij orga-
nisaties in het sociaal domein zoals WIL en MOvactor. 

Daarnaast zet het CDA in op gerichte communicatie naar de nieuwe lichting gepensioneer-
den/AOW-gerechtigden omdat we hen graag actief bij de samenleving betrokken houden. Zij 
zullen worden opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap. 
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4.3.3 Senioren
De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijk zorgbeleid. Het CDA 
wil dat de gemeente nu in overleg gaat met seniorenorganisaties om goed voorbereid te zijn 
op de toekomst en om te horen wat belangrijk is in Nieuwegein voor de zorg van nu en later.  

Door de huidige wet- en regelgeving worden senioren geacht zolang mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen. Het CDA streeft goede regelingen voor woningaanpassingen na, waarbij ge-
bruik van domotica door de gemeente wordt gestimuleerd; het CDA bepleit daarnaast dat de 
gemeente innovatieve particuliere woonvormen stimuleert of laat realiseren door woningcor-
poraties. Het is goed met wensen van senioren bij nieuwbouwplannen rekening te houden, 
ook voor woningen in het duurdere en/of huursegment. 

Ook bij de verdere ontwikkeling van lokaal armoedebeleid dient voldoende aandacht voor 
senioren te zijn. 

Er moet daarnaast aandacht zijn voor eventueel noodzakelijke aanpassing van het gemeen-
telijk WMO beleid na evaluatie van de WMO landelijk en regionaal. 

Er dient specifieke aandacht te bestaan voor de vrijwilliger in de zorg, de mantelzorger en de 
relatie met de professional. 

Van senioren mag daarbij waar mogelijk ook een inspanning ten aanzien van participatie 
verwacht worden. 

4.3.4 Jeugdzorg
Jeugdzorg is een taak van de gemeenten geworden. Het CDA vindt het belangrijk een goed 
beeld te hebben van de zorg aan onze jeugd in Nieuwegein, zodat er op tijd bijgestuurd kan 
worden en er geen kind tussen de wal en het schip terecht kan komen. Ieder kind heeft im-
mers het recht het optimale uit zichzelf te kunnen halen. Ten aanzien van zorg betekent het 
dat ieder kind de zorg krijgt die dat nodig heeft; licht waar het kan, maar ook zwaar waar het 
moet.  

Het CDA vindt dat er een betere verbinding dient te komen tussen aanbieders, Geynwijs, 
onderwijs, specialisten (ziekenhuis) en huisartsen. 

Daarnaast dient de bureaucratie rond aanvragen/verlengen van voorzieningen door en voor 
chronisch zieken en gehandicapten te verdwijnen. 

4.4 Samenwerking met professionals 
Professionele ondersteuning blijft noodzakelijk. Omdat er veel verschillende organisaties 
werkzaam zijn op het terrein van welzijn en zorg is integraal en efficiënt werken voor het 
CDA belangrijk. Een zorgprobleem kan immers verschillende oorzaken hebben: door gebrek 
aan werk, financiële problemen of eenzaamheid. Inwoners die op het sociaal domein aan-
gewezen zijn dienen niet gehinderd te worden door uiteenlopende zorg- en welzijnssyste-
men, waarvoor verschillende partijen verantwoordelijk zijn. 

Het CDA stelt een onafhankelijk onderzoek voor naar dienstverlening en functioneren van 
Geynwijs, waarbij tevens kosten en baten worden meegenomen. Resultaten van andere 
aanbieders in het sociaal domein kunnen hierbij betrokken worden, waarbij een sterkere 
verbinding tussen zorg en welzijn voorop staat.  

Wij zoeken naar een steeds completere dienstverlening ook op het gebied van zorg en wel-
zijn voor onze inwoners. Bij voorkeur vindt ontschotting plaats tussen de belangrijkste aan-
bieders in het sociaal domein; zo zou wat het CDA betreft het welzijnswerk ook een plaats 
moeten krijgen binnen de brede toegang van het sociaal domein.  
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Verwarde personen
De problematiek rondom verwarde personen wordt steeds groter. De gemeente wordt hier-
voor verantwoordelijk. De gemeente Utrecht wil zijn rol als centrumgemeente hierbij (deels) 
afbouwen en dus moet Nieuwegein meer zelf doen. 

Het CDA vindt dat er in de regio een 24-uursopvang beschikbaar moet blijven. Daarvoor is 
samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk. 

We vinden dat de gemeente bij het opstellen van een actieplan verwarde personen nauw 
moet (blijven) samenwerken met de politie, GG/GD, woningcorporaties en dag-/nachtop-
vang. 

4.5 Betaalbare zorg
Ook de gemeente Nieuwegein heeft de afgelopen jaren extra taken op het terrein van 
(jeugd) zorg en werk erbij gekregen. 

Het CDA wil dat Nieuwegein zorg levert voor het geld dat ze daarvoor van het Rijk krijgt. 
Ons motto: Rijksgeld voor de zorg gaat naar de zorg. 

Het CDA staat voor zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Waar mogelijk organiseert de 
gemeente een vangnet voor mensen met een smalle beurs en voert waar mogelijk gericht 
beleid om eigen bijdragen naar draagkracht te heffen. 

4.5.1 Innovatie
Innovatie kan de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbeteren. Om geneeskundige en technolo-
gische vooruitgang goed te kunnen benutten, dient er geïnvesteerd te worden in innovatie.  

Het budget voor de zorg zal de komende jaren onder druk blijven staan. Het CDA wil dat 
eventuele overschotten deels ingezet worden voor innovatie in de zorg. Daarmee kan straks 
ook echt voor minder geld betere zorg worden geleverd. 

4.5.2 Eigen bijdragen
Het CDA acht een inkomensstaffel voor eigen bijdragen nodig, zodat mensen die b.v. net 
boven de minimumgrens zitten niet onevenredig hoge eigen bijdragen hoeven te betalen. 

4.5.3 De menselijke maat centraal
Het CDA wil dat wie grotendeels afhankelijk is van zorg de mogelijkheid heeft dat zelf te re-
gelen en naar eigen inzicht vorm te geven. Bovendien verloopt financiering van de zorg dan 
niet via zorginstellingen, maar vindt plaats vanuit de vraag van mensen die zorg nodig heb-
ben.  

Wij zijn groot voorstander van persoonsvolgende bekostiging van die zorg. Zorgfinanciering 
die de mens centraal stelt, zoals het persoonsgebonden budget (PGB) of een voucher sys-
teem waarmee zorg kan worden ingekocht wanneer een persoon daarvoor kiest. Zo be-
schermt het CDA de menselijke maat in de zorg. 

4.6 Organisatie 
Zorg gaat over mensen; wij kiezen daarom voor een zorgstelsel waarin de patiënt centraal 
staat, waarin professionele zorg en zorg door familie of bekenden goed aansluiten en lang-
durige en intensieve zorg in alle fasen van het leven beschikbaar is als dat nodig is.

4.6.1 Cliëntparticipatie
Zorg gaat over mensen. Het CDA kiest voor een zorgstelsel waarin de patiënt centraal staat, 
waarin professionele zorg goed aansluit bij zorg door familie en bekenden en langdurige en 
intensieve zorg in alle fasen van het leven beschikbaar is als dat nodig is. 
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Het CDA vindt het belangrijk dat ervaringsdeskundigen deelnemen aan adviesraden op het 
gebied van zorg en welzijn; een voorbeeld hiervan zijn de ouderbonden. Zij kunnen immers 
de gemeente het best uitleggen hoe zij de zorg ervaren en wat er nog aan schort. Juist 
daarom is het van belang dat zij niet alleen adviseren over nieuwe voorstellen maar ook 
over de uitvoering van bestaand beleid. Zo vindt het CDA bijv. een proactieve rol van de Ad-
viesraad voor het Sociaal Domein van groot belang. 

Het CDA streeft tevens naar een bij jongeren passende vorm van Cliëntenparticipatie.  

4.6.2. Regeldruk in de zorg
Het CDA wil inzetten op het verminderen van de hoeveelheid (gemeentelijke) formulieren. 
Ook de toegankelijkheid van gemeentelijke informatie op de website van bij de uitvoering 
van zorg betrokken instanties behoeft aandacht. 

Het CDA wil dat bemiddeling wordt georganiseerd voor bijstandsgerechtigden door de ge-
meente/WIL voor vrijwilligerswerk samen met MOvactor en het Vrijwilligershuis. 

Het CDA wil dat schuldhulpverlening niet alleen gericht is op mensen met een uitkering maar 
dat die sterk gericht wordt op preventie.

4.7 Werk en participatie 
Met de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt voor het toe leiden 
van mensen naar werk. Onze gemeente staat door de komst van de Participatiewet voor 
een grote opgave. Ook voor mensen voor wie betaald werk een brug te ver is, is participatie 
van belang. Voor het CDA is de tegenprestatie dan een middel om mensen te activeren die 
nu wel een uitkering hebben, maar verder niet participeren. Uiteindelijk kan ook de tegen-
prestatie een eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan.  
Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen die dat kunnen en willen. Werk is 
belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten. 

4.7.1 Werk
Gemeenten staan door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV, het 
onderwijs, WSW-bedrijven en particuliere organisaties (uitzendbureaus). Juist voor mensen 
waarvoor betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang.

Voor het CDA is de tegenprestatie dan een middel om mensen te activeren, die nu een uit-
kering hebben, maar verder niet participeren. Dat zij actiever worden is beter voor henzelf, 
hun omgeving en ook voor de samenleving. Uiteindelijk kan ook de tegenprestatie een eer-
ste stap zijn in de richting van een betaalde baan. 

We willen voorkomen dat jongeren tussen wal en schip belanden. Daarom is volgens het 
CDA extra aandacht nodig voor beschut werk en voor de aansluiting  van jongeren naar de 
arbeidsmarkt. 

Het CDA blijft kritisch over de plannen van de gemeente om de PAUW Bedrijven op te hef-
fen en grotendeels onder de eigen gemeentelijke organisatie te brengen. De expertise bin-
nen PAUW Bedrijven dient zoveel mogelijk behouden te blijven. Samenwerken binnen onze 
regio staat voor het CDA voorop. Efficiënt/effectief organiseren van dit werk speelt tevens 
een belangrijke rol. 

4.7.2 Armoede
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral een zaak van niet kunnen 
meedoen in de samenleving. Daarom wil het CDA een actief armoedebeleid van de ge-
meente. Ook hier geldt dat de inwoner allereerst zelf verantwoordelijk is. Een integrale aan-
pak rond zorg en welzijn is geboden. En: voorkomen is beter dan genezen. Goed toeganke-
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lijke en begrijpelijke informatie over minimaregelingen zowel vanuit de gemeente als het Rijk 
is een basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering hebben daar over het 
algemeen niet voor gekozen. Ze zitten in een situatie, die niemand wenst en dienen met 
respect bejegend te worden. 

Het CDA steunt maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (zoals van kerken of 
scholen). Dit kunnen we doen door subsidie hiervoor te geven, maar ook door actief te zor-
gen voor huisvesting of praktische hulp te bieden. 
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 5. Eerlijke economie  
Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Dit betekent dat mensen moeten kunnen profi-
teren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten 
een inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de 
leefomgeving. Ondernemers gaan dan ook niet alleen voor eigen winst, maar werken waar 
dat kan samen met onderwijsinstellingen en overheden. In een eerlijke economie houden we 
ook rekening met de andere taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals 
vrijwilligerswerk of mantelzorg. Wij willen kortom goed zorgen voor wat van waarde is, de 
lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid laten groeien. 

De gemeente Nieuwegein kan beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloe-
den. Veel inwoners zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat grotendeels af-
hankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale ondernemers maken 
zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei randvoorwaarden scheppen 
voor een florerende lokale economie. Ze kan bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de 
regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren. 

5.1 Bedrijvigheid  
Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van Nieu-
wegein. Inwoners werken als werknemer of starten een eigen bedrijf. De gunstige centrale 
ligging in Nederland is nog altijd heel bepalend voor de bedrijvigheid in Nieuwegein. Duur-
zame werkgelegenheid kan worden gestimuleerd door het koesteren van de bestaande be-
drijfstakken en de kennis die zij hebben. Het gericht aantrekken van bedrijven en instellingen 
(onderwijs, zorg), die hier waarde en kennis aan toevoegen, draagt daar ook aan bij. 

Het CDA kiest vanuit de zorg voor mensen en de aarde nadrukkelijk voor het stimuleren van 
sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van het bedrijf bijdraagt aan het geven van kan-
sen aan mensen en aan duurzaam produceren. Voor het CDA zijn MKB-bedrijven de moto-
ren waar de Nieuwegeinse samenleving op draait. 

5.1.1 Ondernemerschap  
Het CDA onderkent dat in ondernemerschap kennis delen de norm van deze tijd is. Starten-
de jonge ondernemers wisselen graag kennis uit en delen voorzieningen. Dit om kosten te 
drukken, contacten te onderhouden en aanvullende diensten te kunnen verlenen. Wij willen 
hen ondersteunen en ondernemers stimuleren om te groeien. Bij dit alles mogen we in 
Nieuwegein trotser zijn op onze ondernemingen en dat ook meer laten zien. 

Initiatieven om leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of kantoorgebouwen te gebruiken om 
startende en kleine ondernemers te huisvesten willen we kansen bieden. Daarbij trekt de 
gemeente samen op met banken en lokale vastgoedeigenaren. 

Het CDA is voorstander van een (publiek-privaat gefinancierd) ondernemershuis waar ook 
gemeentelijke informatie en advies voor werkgevers wordt gegeven. Dit moet de ontmoe-
tingsplek voor (startende) ondernemers in Nieuwegein worden. 

5.1.2 Werkgelegenheid 
De gemeente kan de werkgelegenheid in Nieuwegein bevorderen. Het werkgeversservice-
punt is de aanjager van duurzame werkgelegenheid door samen met bedrijven creatief te 
zoeken naar vormen van werkgelegenheid en praktijkgerichte opleiding en daar de juiste 
mensen bij te zoeken. Nieuwegein geeft ruimte aan bedrijven met veel werkgelegenheid en 
stimuleert de samenhang met de al aanwezige MKB-bedrijven.  
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De gemeente helpt bedrijven door ruimte te vinden voor om- en bijscholing van (aanko-
mend) personeel, zo dicht mogelijk bij de bedrijven, of via een goede vervoersverbinding. 
Nauwe samenwerking met regionale onderwijsinstellingen ligt daarbij voor de hand. 

Werklozen die als zelfstandig ondernemer verder willen, worden gestimuleerd. Particuliere 
programma’s kunnen daarbij helpen. Kosten die hiervoor gemaakt worden kunnen opge-
bracht worden uit het re-integratiebudget, of - achteraf - uit besparingen op de uitkeringen. 
Belangrijk is dat bestaande ondernemers hun kennis en ervaring beschikbaar stellen om 
startende ondernemers te kunnen bijstaan. De gemeente gaat dit bevorderen.  

Iedereen aan het werk 
Iedereen doet mee en mag daarbij zijn of haar talent inzetten en krijgt daarvoor erkenning 
krijgen. Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bij-
drage leveren. Het CDA juicht het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een tegen-
prestatie leveren. Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten verrichten, zo 
nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen. 

Het CDA zet in op duurzaam werk. Tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bie-
den op een vervolg. 

Wij willen creatieve vormen om mensen aan het werk te helpen ondersteunen. Bijvoorbeeld 
wanneer iemand een parttime baan vindt, dan kan de gemeente dit inkomen aanvullen tot 
bijstandsniveau. Uiteindelijk moet dit wel leiden tot een volwaardige baan, dus zo’n regeling 
zal qua duur altijd beperkt zijn.  

Binnen de regels willen wij zoeken naar meer flexibiliteit. Iemand die een tijdelijke werkerva-
ringsplek had, moet daarna weer opnieuw bijstand aanvragen. Van die rompslomp moeten 
we af. Dit stimuleert werken niet.  

De regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie of loondispensatie - willen wij ver-
sterken en vereenvoudigen. Hierin moet de gemeente het goede voorbeeld geven.  

Het is helaas niet reëel te veronderstellen dat alle oudere werklozen op korte termijn een 
vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samen-
leving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. Die inzet verdient waardering van 
de samenleving en daarom willen wij een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor werkzoe-
kenden boven de 60 jaar die die mantelzorg bieden of structureel en gedurende meerdere 
dagen per week vrijwilligerswerk doen. 

Korte metten met fraude 
Jaarlijks vinden er in Nederland tienduizenden gevallen van uitkeringsfraude plaats, ook in 
Nieuwegein. Dat is onverteerbaar voor alle mensen die zich wel aan de regels houden en zij 
die met de afdracht van premies de uitkeringen bij elkaar sparen. Fraude is diefstal van de 
gemeenschap.  

Het CDA wil dat er meer capaciteit wordt vrijgemaakt voor het opsporen en vervolgen van 
fraudeurs. Dat kan bovendien helpen om het onderscheid tussen fraude en administratieve 
fouten bij uitkeringsgerechtigden te kunnen vaststellen. Bij werkelijke fraude dient wat ons 
betreft ook vaker strafrechtelijke vervolging plaats te vinden.  

5.2 Stedelijke voorzieningen 
Mensen willen in steden wonen vanwege het voorzieningenniveau. Anderen komen vanuit 
de regio om van de stedelijke voorzieningen gebruik te maken. Waar functies lange tijd in 
verschillende wijken waren gescheiden, beginnen ze de laatste jaren juist weer meer door 
elkaar te lopen. Wonen en werken bestaat naast elkaar in wijken. Dat vraagt om goede af-
stemming om de wijken vitaal te houden voor inwoners en ondernemers. En om ruimte te 
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houden voor recreatie in de woonomgeving, naast toeristische en recreatieve voorzieningen 
voor bezoekers van buiten Nieuwegein. 

5.2.1 Winkelbestand 
De detailhandel verandert momenteel sterk en dat vraagt om een antwoord op regionaal ni-
veau. In het omgevingsplan wordt geregeld waar detailhandel mag plaatsvinden. Voor de 
vitaliteit en aantrekkelijkheid van wijken, buurten en de binnenstad is het nodig dat de bewo-
ners en bezoekers passende belevingen aangeboden kunnen worden. Daarvoor is ruimte 
nodig, zowel fysiek als in de regelgeving. 

Het CDA is van mening dat detailhandel op meerdere plekken in Nieuwegein versterkend 
werkt voor de lokale economie. Wijk- en buurtwinkelcentra hebben alle hun eigen waarde 
voor consumenten en dragen elk op hun eigen manier bij aan de vitaliteit van de woonom-
geving in Nieuwegein. 

We blijven inzetten op een binnenstad waar naast wonen volop ruimte is voor winkels, hore-
ca en dienstverleners. We willen volop ruimte geven aan markten, stalletjes, exposities, 
voorstellingen en evenementen, zoals een lokale productenmarkt voor (biologische) produc-
ten uit de eigen regio. Vooral het Stadsplein is hiervoor de meest aangewezen plek. 

Er komt een nieuw standplaatsenbeleid, waarbij de gemeente de locatie, omvang en een set 
basisregels van de standplaatsen in samenspraak met de lokale ondernemers bepaalt. Sa-
menwerkingsverbanden van ondernemers in de winkelcentra beheren de standplaatsen en 
sluiten contracten af met ambulante ondernemers en anderen die van de standplaatsen ge-
bruik willen maken. We maken daarbij gebruik van de ervaringen in andere gemeenten. 

Branchevervaging en -vermenging zijn goede experimenten, die vaak voor nieuwe bedrijvig-
heid, werkgelegenheid en levendigheid in de buurt zorgen. Het CDA blijft hierbij tegenstan-
der van combinaties met alcoholverkoop en -consumptie. Ondernemingen waar deze com-
binatie zonder een volledige horeca-vergunning toch nog plaatsvindt, worden aangepakt. 

Koppel de historische centra van Jutphaas en Vreeswijk of de Nieuwegeinse binnenstad aan 
unieke evenementen om je te onderscheiden in de regio. Dit kunnen thematische evene-
menten zijn die passen bij cultuur en historie van de locatie, maar ook éénmalige festivitei-
ten. 

5.2.2 Recreatie 
Ook Nieuwegein realiseert zich steeds meer dat ze aantrekkelijk kan zijn voor toeristen en 
recreanten uit binnen- en buitenland. Toeristen en recreanten zoeken naar ervaringen en 
beleving van een gebied of een stad. Ook voor de eigen inwoners wordt het steeds belang-
rijker dat belevingen geboden worden. Voor winkeliers en horecabedrijven worden de over-
levingskansen groter als meer toeristen en recreanten Nieuwegein bezoeken.  

Het CDA wil zoveel mogelijk inspelen op de unieke kwaliteiten van Nieuwegein. Vanuit de 
historie, omgeving en bevolking kan het specifieke karakter van Nieuwegein en omgeving 
worden ontdekt. Als dit gebeurt met hulp en betrokkenheid van onze inwoners en bedrijven, 
ontstaat vanzelf een ambassadeursgroep die na het vaststellen van de karakterschets ook 
kan bijdragen aan het verbeteren van het imago van Nieuwegein. 

City wordt beter verbonden met het historische lint van Jutphaas door de Herenstraat ten 
noorden van de Doorslagbrug een nieuwe impuls te geven. Er wordt daar een stadsboule-
vard ontwikkeld die het gebied meer verbindt met het water van de Doorslag en aansluitend 
de Gekanaliseerde Hollandse IJssel met ruimte voor aanlegplaatsen voor pleziervaartuigen. 

We vinden dat de recent ingevoerde toeristenbelasting zo snel mogelijk moet worden geëva-
lueerd op effect, uitvoerbaarheid en opbrengsten. De uitkomst kan tot afschaffing van de 
toeristenbelasting leiden. 
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5.3 Ruimte geven  
Economische vitaliteit van handel en productie kan worden bereikt door partijen bij elkaar te 
brengen, samen op te trekken en ruimte te geven aan initiatieven van mensen. Daarnaast is 
het essentieel dat de regelgeving meebeweegt met de economische vitaliteit.  

5.3.1 Kansen benutten 
De nieuwe omgevingswet biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om de optimale economi-
sche kansen van Nieuwegein binnen de regio Utrecht te benutten. 

Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie is 
vanzelfsprekend. Het CDA onderscheidt zich daarbij door specifiek te vragen naar belemme-
ringen bij ondernemerschap. We zetten ons in voor aanpassing van het gemeentelijk beleid 
op die punten. 

Om ondernemerschap optimale kansen te geven is het belangrijk om experimenten toe te 
staan. Regelgeving vanuit de ruimtelijke ordening kan dan soms in de weg zitten. Het CDA 
is voorstander van het creatief toepassen van regels op het moment dat flexibel onderne-
merschap dat vraagt in het economisch belang van de gemeente.  

Het tijdelijk gebruik van bestaande bouw of het toestaan van nieuwbouw zonder dat dit di-
rect prijs opstuwend werkt voor zittende ondernemers, past binnen een gunstig onderne-
mersklimaat.  

In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit belangrijk. De 
ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen, 
aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld het nieuwe omgevingsplan. 

5.4 Duurzaamheid  
In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en energie-
bewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken door goed 
en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel staat. 

5.4.1 Van onderop 
Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur, 
ook in Nieuwegein. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, in-
stellingen en ondernemers, en hen de ruimte bieden. 

De gemeente stimuleert het bouwen van bedrijfspanden die op een goed moment weer om-
gevormd kunnen worden naar nieuwe toepassingen of duurzaam afgebroken kunnen wor-
den.  

De gemeente geeft het goede voorbeeld. Zo zetten we verdere stappen met het opnemen 
van duurzaamheid in het aanbestedingsbeleid, gebruik van groene energie en het plaatsen 
van zonnepanelen. 

Het CDA zet zich er voor in dat we alle bedrijven en overige gebouwen voor het jaar 2035 
duurzaam isoleren. Isolatie van gebouwen is namelijk een van de meest effectieve manieren 
om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Wij willen binnen vijf jaar het maatschappelijk 
vastgoed, zoals de gemeentelijke kantoren, het zwembad, scholen en sporthallen, verduur-
zamen, waardoor ze minimaal voldoen aan de wettelijke normen. 

Het CDA is voor actieve gemeentelijke voorlichting over duurzaamheidsmaatregelen, bij-
voorbeeld door mensen en ondernemingen die een omgevingsvergunning aanvragen op de 
mogelijkheden te wijzen. 
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Bij het laten inzamelen van afval streeft Nieuwegein naar zo veel mogelijk recycling van af-
valproducten (grondstoffen). Het restafval wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wek-
ken. Het streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en 3) recycling. Het CDA 
blijft kritisch over de groei van het aantal afvalcontainers door de keuze voor ‘scheiden bij de 
bron’. We blijven voorstander van ‘nascheiding’  als inzamelingsmethode. 

Het CDA juicht de opkomst van de deeleconomie, met de nadruk op het gedeeld gebruik in 
plaats van bezit van goederen, toe. Waar mogelijk zal de gemeente dit stimuleren en facilite-
ren. 

5.4.2 Energietransitie 
‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed ‘rentmeesterschap’ 
vormt de kern van de CDA-visie op energietransitie. Het CDA is van oudsher de partij van 
het maatschappelijk initiatief en het zo laag mogelijk in de samenleving neerleggen van ver-
antwoordelijkheden. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel. 
De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf - via ge-
drag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats deze van bo-
venaf aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering zo laag 
mogelijk in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen 
wij nadrukkelijk samen oppakken met de provincie en waterschappen om in de regio de ver-
bindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen. 

Het CDA wil het ontstaan van een regionale energiecoöperatie stimuleren, zoals een vereni-
ging voor collectief bezit van zonnepanelen. Het meer toepassen van windenergie in Nieu-
wegein en de regio Utrecht heeft voor het CDA als voorwaarde dat er voldoende draagvlak 
bij omwonenden is en overlast (geluid, slagschaduw en waardevermindering van woningen) 
wordt voorkomen. Bij elke vorm van duurzame energieopwekking verdient het de voorkeur 
dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energiereke-
ning of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap. Ook wanneer windmolens die 
met subsidie zijn neergezet na afloop van de subsidieperiode met winst worden doorver-
kocht, vloeit het grootste deel van de opbrengst terug naar de samenleving.  

5.5 Vakonderwijs 
Onderwijs is de basis en leidend voor duurzame ontwikkelingen in de (kennis)economie. Het 
vakonderwijs (vmbo, mbo en hbo) speelt in de economische ontwikkeling een centrale rol, 
en verdient het om optimale aandacht te krijgen. De gemeente kan stimuleren dat het on-
derwijs voor ambachten (vmbo-mbo-hbo) goed toegankelijk is, en samenwerkt met het be-
drijfsleven. De gemeente Nieuwegein is daarbij vooral aanjager en verbinder. Daarnaast kan 
de gemeente inzetten op mogelijkheden om nabij bedrijven(terreinen) ruimtes beschikbaar 
te stellen voor stageplaatsen en/of voor doorontwikkelingsmogelijkheden van personeel.  

Het CDA zet in op ruimte voor afspraken met het bedrijfsleven dat bij indienstneming van 
werklozen de ‘winst’ voor gemeenten deels wordt gebruikt voor investeringen in vakonder-
wijs.  

We willen de fysieke kloof tussen beroepsonderwijs en ondernemingen verkleinen door 
ruimte te geven voor opleiden in en nabij bedrijven(terreinen). Dit betekent mogelijk aanpas-
singen van bestemmingsplannen/omgevingsplannen en/of gebruik van leegstaande panden.  

We moedigen lokale ondernemingen aan om als ambassadeur voor vakonderwijs richting 
jongeren en werkzoekenden op te treden. 

De gemeente stimuleert dat er voldoende werkervaringsplaatsen komen via aanbestedings-
eisen (SROI) en via de eigen organisatie. 

Het CDA blijft inzetten op meer hoger beroepsonderwijs binnen Nieuwegein, in samenhang 
met al aanwezige opleidingen en lokale ondernemingen. 
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5.6 Mobiliteit  
Nieuwegein gaat zich de komende jaren verder inzetten voor slimme mobiliteit. We kiezen 
een combinatie van vervoersvormen die daarbij het beste past. Slim reizen is dus flexibel, 
effectief en duurzaam. Daarom moeten innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit 
volop benut worden.  

Nieuwegein sluit waar mogelijk aan op bestaande regionale en landelijke initiatieven op dit 
gebied. 

Met de ontwikkeling van Het Klooster en de weer aantrekkende economie staat de bereik-
baarheid van Nieuwegein via de A27 steeds meer onder druk door toenemende filevorming 
op de toegangswegen. We stellen daarom een onderzoek voor naar manieren om de door-
stroming te verbeteren, bijvoorbeeld verbreding van de Weg van de Binnenvaart. 

5.7 Gezonde gemeentefinanciën  
Een eerlijke economie vraagt om gezonde overheidsfinanciën, gematigde lasten en een eer-
lijk en overzichtelijk belastingstelsel. Een betrouwbare toekomst is een verantwoordelijkheid 
van ons allemaal. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijks-
overheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide ge-
vallen gaat het om belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We heb-
ben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met het geld dat voorhanden is. Uit-
gangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, 
transparantie en gematigde lokale lasten. 

Sparen en weerstandsvermogen 
De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dra-
gen bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen dus 
ook dat er voldoende reserves zijn waardoor we financiële tegenslagen aan kunnen. Daarbij 
sparen we voor gewenste investeringen. Reserveringen voor bepaalde doelen worden ge-
koppeld aan zo concreet mogelijke plannen. Andere reserveringen vinden plaats binnen de 
algemene reserve, zodat de gemeenteraad een brede afweging kan maken waaraan ge-
spaard geld besteed kan worden. 

Transparantie 
Er is niks geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners, 
bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar. 
Declaraties van bestuurders worden op de gemeentelijke website bekendgemaakt. Op de 
site is ook een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de gemeente subsidie 
ontvangen en de taken die zij daarvoor uitvoeren. 

Grondexploitatie 
De gemeente moet er zijn voor haar inwoners en de belangen van haar inwoners voorop 
stellen. Het bouwen van woningen of het verkopen van grond mag niet bedoeld zijn om de 
begroting sluitend te krijgen. De gemeente moet een degelijk financieel beleid voeren en re-
serveren voor te verwachten lasten van onderhoud van de openbare ruimte en aanpassin-
gen daarvan.  
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Colofon 
Dit verkiezingsprogramma is mede tot stand gekomen met de bijdragen die inwoners, on-
dernemers en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties hebben gele-
verd tijdens de CDA-thematafels in het voorjaar 2017. De programmacommissie wil op deze 
plek nogmaals de deelnemers aan de CDA-thematafels hartelijk danken voor hun enthousi-
aste deelname. 
In de afgelopen jaren heeft de CDA-fractie diverse gesprekken met inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties gevoerd. Ook zijn er vele werkbezoeken afgelegd. De in-
zichten die hieruit voort zijn gekomen zijn ook in dit programma verwerkt. De algemene le-
denvergadering van het CDA Nieuwegein heeft dit verkiezingsprogramma op 1 november 
2017 vastgesteld. 

Leden programmacommissie 
In de programmacommissie zaten de volgende mensen: 
Renée Blom (adviseur) 
Ann Cairo 
Mart Hack 
Gerben Horst (voorzitter) 
Evert Temminck 

De foto op de voorpagina is afkomstig van www.pixabay.com. 

U kunt contact opnemen met het bestuur en de fractie van het CDA Nieuwegein via: 
CDANieuwegein@gmail.com 

  Doe mee 

  Word lid   

Stap in en doe mee. Als lid kunt u meebeslissen over zaken die u direct aan-
gaan. Het CDA wil een Nederland waarin mensen respectvol met elkaar om-
gaan en waar problemen worden aangepakt. Nu en in de toekomst. Want over 
20 jaar moet ons land nog steeds een goede en veilige plek zijn om te wonen 
en te leven. Doet u met ons mee?

Voor meer informatie en aanmelden:
https://www.cda.nl/partij/doe-mee/word-lid/
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