Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Inleiding
Het wordt tijd dat de gemeente beter naar haar inwoners gaat luisteren!
De gemeente, het stadsbestuur en de politiek zijn er om ervoor te zorgen dat de mensen ongeacht hun
situatie gesteund worden om op een plezierige en veilige wijze in Nieuwegein te kunnen wonen,
werken en zich op een gezonde wijze verder te ontwikkelen.
Helaas wordt dat vaak niet zo ervaren als mensen contact opnemen met de gemeente. Daarom zoekt
ieders Belang zelf altijd contact met inwoners die ergens mee zitten en luisteren we goed naar de
wensen en behoefte om iets te verbeteren.
Zo hebben veel Nieuwegeiners ons leren kennen en dat zullen wij de komende vier jaar blijven doen:
wie bij ieders Belang aanklopt weet dat we er alles aan doen om te helpen. Dat dit geen loze woorden
zijn, blijkt wel uit wat we in de afgelopen vier jaar voor onze inwoners hebben gedaan.
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We hebben gezorgd dat de Nieuwegeinse vrachtwagenchauffeurs een eigen vrachtwagenparkeerplaats
hebben gekregen.
We hebben een dierenwelzijnsnota ingediend. De wethouder had beloofd dat ze er mee zou komen,
maar na maanden uitstel hebben wij de nota zelf geschreven.
Wij vinden, dat de gemeente haar bijzondere historische vondsten tentoon moeten stellen en niet weg
moeten geven.
Ook hebben we voor elkaar gekregen dat de kop van de tram 5023 bewaard is gebleven. Anders was er
weer een stukje historie verdwenen.
We hebben gezorgd dat de tramhalte Merwestein behouden is.
We hebben gezorgd dat er eindelijk de sloten aan de lange laan zijn gebaggerd en schoongemaakt.
Wij hebben 50 art. 42 brieven geschreven, waardoor het college attent werd gemaakt op de dingen die
er speelden bij U als inwoners.
We hebben een extra vergadering laten beleggen om ons meer duidelijkheid te geven als het gaat om de
warmtebuffer.
Ook hebben wij gezorgd dat het college het voorstel over warmteboringen opnieuw moest aanbieden
aan de gemeenteraad met hierin de gevolgen, de verantwoordelijkheden en de criteria, zodat de
gevolgen voor de inwoners gedekt zijn. Dit overigens wel met meerdere partijen.

Tot zover onze verantwoording van de afgelopen 4 jaren.

Wat willen wij de komende 4 jaar voor u doen!
Doorgaan met u te helpen als u onze hulp vraagt, als u ons de kans daarvoor geeft. Gekozen worden is een
voorrecht, geen vrijwaring.
Graag willen wij met een groot team voor u klaar staan de komende jaren om de ideeën,
die u heeft voor onze stad, samen met u uit te werken. Communicatie is hier van groot belang. Veranderingen,

die wij voorstaan, en verbeteringen, die wij door willen voeren, staan in ons verkiezingsprogramma,
waarbij wij de volgende thema’s centraal stellen.
1.
2.
3.
4.
5.

Voor Nieuwegein met Nieuwegein
Woningtekort moet worden opgelost in Nieuwegein.
Leefbaarheid in heel Nieuwegein
Onderwijs
Milieu en mobiliteit

Hoofdstuk 1: Voor Nieuwegein met Nieuwegein.
ieders Belang vindt dat Nieuwegeiners voor elkaar zorgen.
Nieuwegeiners zorgen voor elkaar. Familie en vrienden helpen elkaar. Dat hebben we de afgelopen
jaren tijdens de Corona lockdowns goed kunnen ervaren, de burenhulp nam een grote vlucht. De
voedselbank kreeg meer producten aangeleverd door (horeca)bedrijven en bewoners. Bemoeienis en
financiële hulp van de gemeente was niet nodig.
Uit de monitoring sociale kracht blijkt dat gemiddeld 47% van de Nieuwegeiners betrokken is op hulp
aan medebewoners of dat wil doen. De eerste hulp komt van Nieuwegeiners als medemensen. Mensen,
die elkaar kennen in clubs of verenigingen, bellen wanneer iemand ziek is of niet opdaagt. Er
zijn vele belkringen voor ouderen.
ieders Belang steunt initiatieven van bewoners en organisaties, maar vraagt ook om een eigen
bijdrage.
Als een initiatief of organisatie als een stichting of een vereniging een door Nieuwegein gewaardeerde
betekenis of doelstelling heeft, dan moeten Nieuwegeiners ook een eigen bijdrage in de vorm van
vrijwilligerswerk, contributie, donatie of schenking leveren.
De gemeente kan voorlichting geven bij de opzet van crowdfunding door Nieuwegeiners. De
gemeente mag initiatieven en organisaties ‘helpen bij’ maar niet ‘overnemen’.
Op verzoek van initiatiefnemers kan een aanvullende gemeentelijke financiële bijdrage worden
gegeven uit een initiatievenfonds. Die burgerinitiatieven geven uitdrukking aan de zelfredzaamheid
van de Nieuwegeiners.
ieders Belang vindt, dat stichtingen en verenigingen het eerst aan zet zijn.
ieders Belang vindt, dat de gemeente moet aansluiten bij de zelforganisatie van Nieuwegeiners in de
samenleving. Laat de Voedsel- Kleding- en Speelgoed-bank functioneren als vrijwilligersorganisatie.
Komen ze producten tekort, dan zijn Nieuwegeiners en Nieuwegeinse ondernemingen gaarne bereid
om te helpen. De gemeente kan wel helpen bij het regelen van de huisvesting.
ieders Belang wil meer inspraak van de bewoners in de wijken.
ieders Belang maakt zich sterk voor meer invloed van de wijknetwerken. Als het aan ieders Belang ligt
krijgen de wijknetwerken een eigen budget van de gemeente. Het wijknetwerk gaat, gehoord de
wijkbewoners, beslissen over het toekennen van middelen uit het eigen wijkbudget. Wij stellen voor,
dat het wijkplatform wijkbewoners uitnodigt, om voorstellen in te dienen voor initiatieven, waarbij ze

zich inzetten voor elkaar en hun leefomgeving. Zoals wijk- en buurtfeesten, buurtbemiddelings initiatieven, maar ook bijvoorbeeld een eigen plek voor jongeren.
Het wijknetwerk krijgt een budget om de initiatieven te verzamelen. Er moet voor gewaakt worden,
dat er voldoende draagvlak aanwezig is in de wijk. De gemeente kan, op verzoek van
het wijknetwerk, een draagvlak meting uitvoeren. De kosten mogen niet geheel worden bekostigd uit
het budget van het wijknetwerk. ieders Belang vindt dat initiatieven ook zelf moeten proberen om een
deel van de kosten te dekken en of vrijwilligersinzet te regelen. De bijdrage uit het wijkbudget
moet een aanvulling zijn.
Als er niet voor alle voorstellen en initiatieven voldoende geld beschikbaar is in het wijkbudget, dan
kan door digitale meningspeiling en/of in fysieke bijeenkomsten stemmen verzameld worden om de
prioriteit van de ideeën in volgorde te zetten. Initiatieven met de laagste voorkeur vallen dan buiten
het wijkbudget.
Meer directe inspraak bij aanpassing van de inrichting (fysieke leefomgeving) van de wijk.
Het vervangen van parkeerplaatsen door groen of andersom behoeft de instemming van 75% van de
bewoners in die straat. Beperking van parkeerplaatsen in een wijk behoeft de instemming van 75% van
die wijk, maar ook van omliggende wijken, die mogelijk last krijgen van het waterbedeffect. Doorslag
en Batau Zuid hoeven geen last te krijgen van het tekort aan parkeerplaatsen in de naastliggende wijk
in City-West. De draagvlakmetingen geschieden op verzoek van de wijknetwerken door de
gemeente.
ieders Belang wil meer ruimte voor uitdagende Nieuwegeiners.
Als bewoners een taak willen overnemen, die de gemeente (soms voor meer jaren) heeft uitbesteed,
dan moet in de aanbestedingsvoorwaarden ruimte zijn voor het tussentijds overnemen door uitdagende
Nieuwegeiners. Ook voor wooncorporaties van huurders en kopers moet ruimte komen. Zeker waar
het gaat om initiatieven van ouderen. Faciliteren is hierbij het uitgangspunt. Denk hierbij aan een
“initiatievenbank”.
ieders Belang wil dat er meer ruimte komt voor jongeren en jongvolwassenen.
ieders Belang vind dat jongeren zich ook moeten kunnen vermaken in Nieuwegein en niet naar een
andere stad hoeven te reizen. Wij vinden, dat er te weinig te doen is voor jongeren en
jongvolwassenen. Daarom vinden wij dat de kermis en bioscoop terug moeten komen. Maar ook
diverse festivals waar veel te beleven is voor deze groep. Ook kun je hierbij denken aan het uitbreiden
van het uitgaansleven aan de Herenstraat.
ieders Belang is voorstander van herinvoering van de gemeentegids.
Daarin vinden Nieuwegeiners waar ze terecht kunnen. In de gemeentegids, die ook als sociale kaart op
de website wordt opgenomen, worden alle initiatieven opgenomen, gerangschikt naar vragen,
behoeften en noden van Nieuwegeiners. Ook hier pleiten we voor vraaggericht organiseren. Belangrijk
voor vragen van Nieuwegeiners zijn ook de wijknetwerken. Verder vindt ieders Belang het belangrijk,
dat de baliefunctionarissen op het gemeentehuis genoeg moeten weten of kunnen vinden, om te
voorkomen, dat Nieuwegeiners van het kastje naar de muur worden gestuurd.
ieders Belang wil dat het woningtekort wordt opgelost in Nieuwegein.
Wij vinden het belangrijk dat er voldoende woonruimte is, maar niet ten koste van alles. We moeten
nog wel normaal kunnen leven en niet alle bomen kappen omdat er gebouwd moet worden. Wij willen
niet voor de regio bouwen. Natuurlijk is het belangrijk dat er voldoende woningen zijn. Alleen
bouwprojecten aannemen waarbij voldoende rekening wordt gehouden met groen leefbaarheid en
milieu en de juiste infrastructuur.

Hoofdstuk 2: Woningtekort moet worden opgelost in Nieuwegein
Iedereen weet dat het woningtekort een groot probleem is in heel Nederland. Daarom is het belangrijk
om te kijken waar er mogelijk gebouwd kan worden. Ook is het belangrijk dat de sociale
huurwoningen niet door de woningcorporaties worden verkocht als deze leegkomen. Want als deze
verkocht worden willen wij niet dat deze woningen in het bezit komen van huisjesmelkers.
We willen dat er een betere doorstroom komt voor mensen die in eengezinswoningen wonen en die
kleiner willen wonen moeten geholpen worden met de verhuizing. Verhuizen op maat noemen we dat.
Wij willen graag dat er een pilot komt voor het plaatsen van Tiny housers. Hiermee kunnen we de
starters helpen zodat ze ook zelfstandig kunnen wonen.
Wel moeten we paal en perken stellen aan scheef wonen en zorgen dat beleggers van huizen die ze
vervolgens opknappen om ze daarna tegen torenhoge prijzen verhuren. We hebben wel een begin
hiermee gemaakt, maar dit is wat ons betreft niet genoeg.
Als we kijken naar het splitsen van woningen is dit hetzelfde verhaal. En als hier niet tegen wordt
opgetreden komen er steeds minder woningen beschikbaar voor onze Nieuwegeinse inwoners.
Bouwen waar het kan met behoud van de natuur en het milieu.
Het bouwen van de 3000 woningen die een pas op de plaats hebben moeten maken vanwege een
onderzoek welke woningen er behoefte is in Nieuwegein moet samen met onze inwoners plaats vinden
zodat er doelgericht gebouwd gaat worden en niet alleen voor de rijken. Wij vinden de middenklasse
en starters net zo belangrijk.

Hoofdstuk 3 Leefbaarheid in heel Nieuwegein
Niet aanbod- maar vraaggericht hulp en zorg organiseren
De gemeente Nieuwegein is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, woningaanpassing e.d.)
ieders Belang wil vraaggerichte Hulp bij het huishouden.
ieders belang vindt, dat de huishoudelijke hulp meer vraaggericht moet worden. Daarom dient de
indicatiestelling door het buurtteam altijd tijdens een gesprek aan de keukentafel te gebeuren, want
achter de vraag om huishoudelijke hulp kunnen vele hulpvragen schuilen. ieders belang wil dat de
indicatie wordt uitgebreid met het onderzoek naar de huisvestingsbehoefte.
Hulp wordt altijd te laat aangevraagd, dan is er vaak al heel veel gebeurd en had de zorg al lang
geleverd moeten worden. Het proces van melding van de ondersteuningsbehoefte tot de feitelijke hulp
in de huishouding duurt veel te lang.
ieders Belang wil een voorlopige indicatiestelling spoedhulp en direct hulp.
Bij de aanvraag voor spoedhulp heeft de aanvrager op korte termijn hulp nodig daarom wil ieders
belang dat;
• de voorlopige indicatie van de aanvraag van spoedhulp gedaan kan worden door de
transferverpleegkundige van het ziekenhuis, de huisarts of de verpleeghuisarts;
• deze voorlopige indicatie naar het buurtteam wordt verstuurd en CC naar de uitvoerende
organisatie;
• de uitvoerende organisatie de hulp de volgende werkdag inzet.
• het buurtteam vervolgens het keukentafelgesprek verricht en achteraf de beschikking verzendt.
ieders Belang wil gecombineerde indicatiestelling
ieders Belang wil dat gestreefd moet worden naar het combineren van de indicatiestelling voor de
huishoudelijke hulp, van de wijkverpleging en de 24 uurszorg. Niet eerst experimenteren maar
integreren.

ieders Belang wil dat de huisvestingsbehoefte wordt meegenomen in de indicatiestelling van de
WMO, de wijkverpleging en de 24 uurszorg.
Hulp komt vaak te laat, de hulpbehoevende kan veel beter af zijn in een andere woning dan de woning
waar hij/zij woonachtig is. Vastgesteld kan worden of het voorzien van de hulpbehoevende met
passende huisvesting (kleine, gelijkvloers, drempelvrij, rolstoelgeschikt) tot vermindering van de
zorgbehoefte kan leiden. Dit geldt voor jong en oud.
ieders Belang wil altijd een onafhankelijk deskundig clientondersteuner aan tafel
ieders Belang vindt, dat bij alle gesprekken in het sociale domein van hulp en zorg een onafhankelijke
deskundige clientondersteuner aanwezig moet zijn.
De jeugdzorg levert onveilige gevoelens blijkens vele reacties van Nieuwegeinse ouders en ook
kinderen.
Net als bij de WMO, kan voor de hulp voor jeugd en gezin, onafhankelijke ondersteuning geëist
worden bij het WMO-loket. Die ondersteuner helpt bij het begrijpen en het vinden van de weg in het
doolhof van de partijen, die werkzaam zijn in de hulp en zorg. ieders Belang draait dat recht om. Al
bij het eerste intakegesprek moet zowel een gekwalificeerd alsook de onafhankelijke ondersteuner
worden aanwezig zijn. De onafhankelijke ondersteuner kan zorgen, dat de ouders als
eerstverantwoordelijken niet terzijde worden geschoven. Cliëntenraden gaven in 2019 aan, dat er
weinig bekendheid is met dat recht op gratis ondersteuning. Ook de Stichting U CENTRAAL, die de
ondersteuning levert, stelt in haar beleidsvisie 2021, dat het gezicht naar buiten duidelijker neergezet
kan worden.
ieders Belang wil dat de gemeente de eigen bijdrage van ouders betaalt, bij juridisch advies.
Als ouders juridisch advies nodig hebben en een inkomen hebben tot het sociaal minimumloon
vergoedt de gemeente de eigen bijdrage van een prodeo Advocaat.

Hoofdstuk 4. Onderwijs
ieders Belang wil dat scholen rapporteren over verbetering van de resultaten per school
van het bereiken van de streefniveaus taal en rekenen aan het einde van het de
schoolloopbaan van de leerlingen.
Zolang de gemeente met geld bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs, mogen scholen ook
aangesproken worden op resultaten.

ieders Belang is voor voortzetting van het beleid om kinderen in achterstandssituaties
‘bij te trekken’.

Alle kinderen moeten samen spelen, sporten en kennismaken met cultuur, media en digitalisering. De
gemeente moet hierbij wel regisseren. Onderwijs, sportverenigingen, cultuurinitiatieven en de
bibliotheek moeten aan tafel om hun bijdrage te leveren.

ieders Belang wil huiswerkbegeleiding van achterstandsleerlingen, in plaats van geld
voor de voorschoolse opvang.

ieders Belang gaat voor individuele begeleiding van achterstandsleerlingen, extra inzet op de groepen
6, 7 en 8 van de basisscholen. De zomerscholen moeten blijven.

Hoofdstuk 5. Milieu en mobiliteit
ieders Belang wil realiteitszin in klimaatambities, niet tegen elke prijs!
ieders Belang wil extra inzet op haalbare en betaalbare energie besparingen.
De meest kostenefficiënte investering is investeren in isolatie. Dit geeft gelijk een lager verbruik en
een lagere energierekening. Nieuwegein moet dit stimuleren bij particulieren en opleggen bij
woningcorporaties.

ieders Belang wil af van de dwang en drang. Niet verplicht van het gas af en niet
verplicht aan de stadsverwarming.

Het huidige college wil de komende 8 jaar zo’n 18.000 Nieuwegeinse huishoudens dwingen om van
het gas af te gaan. Dit zal tevens gepaard gaan met de overstap naar stadsverwarming. Woningen en
installaties moeten worden omgebouwd, woningen moeten worden voorzien van isolatiepakketten.
Om dit te realiseren dienen al gauw meerdere tienduizenden euro’s per woning te worden geïnvesteerd
om de woningen geschikt te maken. Daarnaast is de vraag wat de overstap oplevert.
ieders belang is van mening dat Nieuwegein de Nieuwegeiners niet moet dwingen om van het gas af te
gaan en al helemaal niet de overstap te maken naar stadsverwarming. Naast het alternatief van
elektrisch of een elektrische warmtepomp is het nog even wachten tot betaalbare CO2 neutrale
waterstofgas een beter alternatief kan zijn.
Experts hebben ons aangegeven dat de gasleidingen prima geschikt te maken zijn voor waterstof en
dat de transitie van aardgas naar waterstof op termijn gepaard gaat met veel lagere investeringen en
tarieven Grote energieleveranciers zijn reeds bezig met het uittekenen van de plannen
ieders Belang wil keuzevrijheid, daarom is het afkoppelen van het gasnet en het opruimen van de
gasleidingen niet aan de orde.

ieders Belang wil graag energie op wekken, maar geen windmolens in Nieuwegein.

Windmolens wekken in verstedelijkte gebieden zoals Nieuwegein meer nadelen op dan voordelen.
Windmolens zorgen voor slagschaduw, geluidsoverlast, horizonvervuiling, waardedaling van
woningen en gezondheidsklachten van omwonenden. De vleugels van windmolens kun je niet
recyclen, hebben maar een levensduur van 10 jaar, dus zijn niet duurzaam. Die nadelen wegen niet op
tegen het feit dat windmolens elektriciteit opwekken.

ieders belang wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft.

ieders Belang vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven in de bijdrage aan
duurzaamheid. Denk daarbij aan meer zonnepanelen op gemeentedaken, alle straatlantaarns vóór 2026
voorzien van ledlampen en minder energie verbruiken in gemeentegebouwen. Het is niet uit te leggen
aan de Nieuwegeiners dat er verwacht wordt dat zij verduurzamen terwijl de gemeente zelf
achterblijft.

ieders Belang wil dat de WHO-normen als standaard voor geluidshinder worden
aangehouden bij nieuwbouwontwikkelingen.

Nieuwegein zal gaan werken met gedifferentieerde geluidsnormen bij nieuwbouwprojecten. De
standaard is de WHO-norm voor gewone werken. Voor funderings- en bijzondere werken zal een
gemeentelijke norm gelden.

ieders Belang wil verbetering van de doorstroming op de AC Verhoefweg.

ieders Belang wil dat het voor auto’s aantrekkelijk is om gebruik te maken van de AC Verhoefweg
door Nieuwegein, denk hierbij aan een ‘groene golf’, hiervoor is verbetering van de doorstroming

voorwaardelijk, daarmee moet haast gemaakt worden. Dit geldt ook voor de s’Gravenhoutseweg. Het
is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling om meer sluipverkeer vanaf de autosnelwegen aan te trekken.

ieders Belang wil veiligheid in en rondom de tram.

ieders Belang wil dat de bewoners eindelijk veilig kunnen oversteken over de trambanen in
Nieuwegein. Er gebeuren te vaak ongelukken en soms met dodelijke slachtoffers Daar moet met spoed
iets aan gedaan worden. Denk hierbij aan slagbomen. Wij realiseren ons dat wij hier als gemeente niet
over gaan, maar we kunnen wel druk uitoefenen op de provincie.

ieders Belang wil dat bewoners gratis kunnen parkeren voor de deur, waar het kan.

Parkeerplaatsen in de wijken zijn bedoeld voor de bewoners, niet voor forenzen. In betaald
parkeergebieden met voldoende parkeerplekken krijgen bewoners één gratis parkeervergunning per
huis en 50% korting op bezoekers parkeren voor 100 uur per kwartaal. Een tweede parkeervergunning
en straat-parkeren worden duurder.

ieders Belang kiest voor minder straatparkeerplaatsen in het stadscentrum

Automobilisten moeten zoveel mogelijk parkeren in parkeergarages, waarbij voor bewoners van de
binnenstad een gratis vergunning per woning wordt afgegeven en een gereduceerd tarief geldt voor
hun bezoekers. Er moeten voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen blijven in het stadscentrum.

ieders Belang wil belemmeringen weghalen.

ieders belang wil dat de gemeente samen met gehandicapten- en ouderenorganisaties een
uitvoeringsplan maakt om belemmeringen en obstakels op wegen, stoepen, bus- en tramhaltes en
oversteekvoorzieningen voor rollator-, rolstoel- en scootmobiel-gebruikers in kaart te brengen en de
quick-wins binnen twee jaar aan te pakken.

