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Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

Op 19 maart zijn er verkiezingen voor de 

gemeenteraad. Ik nodig u van harte uit om uw 

stem uit te brengen. Door uw stem uit te brengen 

bepaalt u mede de samenstelling van de raad. Zo 

heeft u invloed op het beleid dat de nieuwe raad 

de komende vier jaar vaststelt.

In deze krant kunt u kennismaken met de politieke 

partijen die meedoen aan de verkiezingen en 

kunt u ook hun standpunten lezen. Hoe denken 

zij de komende jaren Nieuwegein aantrekkelijk, 

levendig, sociaal, bereikbaar, schoon en veilig te 

houden voor iedereen? Ik hoop dat het u helpt om 

uw keus te maken. Uw stem is belangrijk! Door te 

stemmen laat u weten wat u belangrijk vindt voor 

de gemeente Nieuwegein. 

Dit jaar zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad 

misschien nog wel belangrijker dan anders. Er 

moeten de komende jaren veel besluiten genomen 

worden over bezuinigingen, maar ook over nieuwe 

zaken. De gemeente Nieuwegein krijgt – net als 

alle andere gemeenten – veel nieuwe taken op het 

gebied van werk en inkomen, zorg en jeugdbeleid. 

De gemeenteraad zal keuzes maken die mede 

bepaald worden door de verkiezingsuitslag. 

Ik roep u op om op 19 maart gebruik te maken 

van uw kiesrecht. Het is van belang dat er zo veel 

mogelijk mensen naar de stembus komen. De 

nieuwe gemeenteraad verdient het om een groot 

draagvlak in de samenleving te hebben. De raad 

zal het vertrouwen van de kiezers nodig hebben om 

de uitdagingen die er liggen aan te gaan. Aan de 

kandidaten zal het niet liggen, die staan te trappelen 

om zich in te zetten voor onze mooie gemeente! 

Op 19 maart is het woord aan u, de Nieuwegeinse 

kiezer. Doe mee en laat zien dat de democratie 

leeft!

Frans Backhuijs, Burgemeester

Voorwoord

Democratie leeft!
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VVD

Nieuwegein, een stad 
om trots op te zijn 

Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

De VVD Nieuwegein gaat voor een stad waarop 

iedereen trots kan zijn; waar mensen het beste 

uit zichzelf naar boven halen en waar iedereen 

zichzelf kan zijn. Maar ook een stad waar we 

klaar staan voor anderen. Kortom, een levendige, 

veilige en eerlijke samenleving. In een stad waar 

iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of 

haar ambities te realiseren kunnen we economisch 

verder groeien en een klimaat creëren waarin 

banen ontstaan en talent wordt aangetrokken. De 

VVD kiest voor welvaartsgroei voor iedereen, niet 

voor het herverdelen van de schaarse middelen. 

Daarbij past een kleine slagvaardige overheid, die 

er is voor u! Ons motto: Nieuwegein, dat zijn wij en 

dat bent u. 

Speerpunten
1. Economie & bereikbaarheid

Wij kiezen voor economische groei en een 

uitstekende bereikbaarheid. Daarom: 

-  zetten we krachtig in op het aantrekken van 

bedrijven; 

-  kiezen we voor vrijheid in plaats van beperking: 

minder regels en de winkels elke dag open;

-  maken we van de burger geen melkkoe: de 

belastingen mogen niet meer stijgen dan de 

inflatie;

-  willen we de parkeertarieven matigen: betaald 

parkeren mag de economie niet bedreigen; 

-  laten we auto’s niet stilstaan, maar rijden: een 

groene golf is ook beter voor milieu;

-  zetten we in op digitale dienstverlening, IT en 

connectiviteit;

-  stimuleren we de bouw van nieuwe woningen en 

de ombouw van lege kantoren tot woningen.

2. Werk, werk, werk

De beste sociale voorziening is een betaalde baan. 

Kortom werk, werk, werk. De VVD wil daarom dat:

- iedereen die kán werken, ook werkt;

-  startende zelfstandige professionals worden 

gestimuleerd; 

-  iemand die van een uitkering naar een baan gaat, 

daar financieel merkbaar voordeel van heeft;

-  uitkeringsfraude hard wordt aangepakt; fraude is 

diefstal waardoor hardwerkende mensen teveel 

belasting betalen!

3. Financiën

De VVD is voor een kleine, zuinige en slagvaardige 

overheid en wil duidelijkheid en transparantie bij 

het besteden van ons belastinggeld. Dit betekent 

ook transparantie en goede communicatie bij 

noodzakelijke bezuinigingen. De VVD wil:

- lage lasten voor burgers en bedrijven;

-  kosten niet doorschuiven naar onze kinderen, 

maar problemen nu oplossen;

-  gebruik maken van de eigen kracht van mensen. 

Eerst kijken of mensen zaken zelf of met elkaar 

kunnen oplossen, daarna pas ondersteuning van 

de overheid; 

-  dat de overheid geen automatische flappentap is;

-  dat gemeenteproducten en vergunningen tegen 

kostprijs worden aangeboden;

-  bij ieder plan, programma en raadsvoorstel 

een financiële paragraaf met daarin duidelijke 

(financiële) gevolgen voor korte en lange termijn.

4. Veiligheid

De VVD wil dat iedereen in Nieuwegein veilig 

kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. 

Veiligheid is een kerntaak van de gemeente, maar zij 

hoeft dit niet alleen te doen. De VVD ziet veiligheid 

als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze 

uitgangspunten:

- politie en stadswachten zichtbaar in de wijken;

-  hangjongeren op hun plek zetten. Hangen is prima, 

maar rotzooitrappen betekent: hard aanpakken 

en schade betalen;

-  handen af van ons bezit. Prioriteit voor aanpak 

woninginbraken, vernielingen en auto-inbraken. 

Een airbag is er voor uw veiligheid, niet voor een 

Oost-Europese dief; 

-  veelplegers strak volgen en aanpakken met een 

lik-op-stukbeleid; 

-  altijd en overal aangifte kunnen doen van 

misdrijven en een goede opvolging daarvan 

stimuleren door de gemeente.

5. Trots op Nieuwegein

Wij streven naar een bereikbare, groene stad met 

een prettig leefklimaat en goede voorzieningen 

zoals onderwijs, sport, cultuur, recreatie, parken, 

winkels en evenementen. Deze punten bepalen in 

belangrijke mate het woongenot. De VVD wil de 

kracht van onze stad en ons imago ook buiten 

Nieuwegein verder versterken. Dit doen we door:

-  citymarketing van de vele mogelijkheden van de 

stad en het centrum;

-  samenwerking tussen de gemeente en instellingen 

om recreatie, evenementen en festivals te 

versterken/organiseren;

-  het koesteren van het historisch en drijvende 

erfgoed, de oude kernen en de forten van de 

waterlinie;

-  het verder benutten van theater De Kom als 

cultureel en ontmoetingscentrum.

De Kieslijst van de VVD: 1. Johan Gadella, 2. 

Mark Snoeren, 3. Ellie Eggengoor, 4. Henk-Jan 

Schat, 5. Marco Diekstra, 6. Aarti Soerdjbalie, 

7. Shekoen Ramautarsing, 8. Jacqueline van 

Langeraad-Goes, 9. Evert van Linge, 10. Frank 

Dekker, 11. John Thomsett, 12. Naomi Mestrum, 

13. Djiet Ramautarsing, 14. Cees van Suijlekom 

(niet op de foto), 15. Frank de Vries, 16. Henk 

van Vliet.

Johan Gadella, lijsttrekker van de VVD
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PvdA

Sterk en sociaal, voor een 
zorgzeker Nieuwegein

Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

Mensen maken zich zorgen over de crisis. 

Behouden ze hun baan, kunnen ze rond blijven 

komen, de hypotheek betalen, goede zorg krijgen? 

Voor de PvdA heeft het wegnemen van deze zorgen 

de hoogste prioriteit! Wij geloven in investeren 

in mensen, niemand aan zijn lot overlaten en het 

verbeteren van de wijken. In goede en in slechte 

tijden. Zo bouwen we samen aan een sterke en 

zorgzame stad, waarin we omkijken naar elkaar, 

elkaar aanspreken op gedrag én elkaar steunen als 

dat nodig is. Een stad waarin het fijn leven is voor 

iedereen. 

Speerpunten
1. Onze zeven zorgzekerheden

Mensen die zorg nodig hebben, zijn bijzonder 

kwetsbaar. Zonder zorg kunnen ze vaak letterlijk 

geen kant op. Wíj laten het niet gebeuren dat zij 

die ons het hardst nodig hebben straks aan het 

kortste eind trekken! De PvdA biedt daarom zeven 

zorgzekerheden:

- iedereen die zorg nodig heeft, krijgt goede zorg; 

-  zorg wordt dichtbij aangeboden, in de wijk en 

aan huis; 

- zorg is betaalbaar voor iedereen; 

- wie in een verzorgingshuis zit, kan daar blijven;

- vrijwillige zorg blijft vrijwillig;

- lichamelijke zorg gebeurt door vakmensen;

- jeugdzorg wordt snel en effectief geregeld.

2. 500 extra banen

Wij investeren in mensen, ook en juist in tijden van 

crisis. Mensen zien werk als één van de belangrijkste 

levensbehoeften. Daarom vindt de PvdA dat 

iedereen de kans moet krijgen om met werk zijn 

eigen brood te verdienen. Wie zonder hulp moeilijk 

werk vindt, helpen we actief aan werk. Samen met 

Nieuwegeinse ondernemers zorgen we voor 500 

extra banen. Dat doen we door winkels en bedrijven 

de stad binnen te halen, bij aanbestedingen met 

ondernemers afspraken te maken over het in dienst 

nemen van bijstandsgerechtigden, leerwerktrajecten 

met een baangarantie af te spreken en zelfstandig 

ondernemerschap te ondersteunen.

3. Betaalbaar wonen

Wonen is voor mensen een noodzaak én een recht, 

vindt de PvdA. Daarom moeten er voldoende 

betaalbare huur- en koopwoningen zijn. Woningen 

van goede kwaliteit en duurzaam, zodat de 

energierekening omlaag kan. We realiseren 

dit door woningbouwcorporaties te houden 

aan prestatieafspraken hierover. Samen met 

woningcorporaties en -ontwikkelaars zorgen we 

voor meer zorgwoningen. Leegstaande kantoren 

blijven we ombouwen tot jongerenwoningen. Met 

startersleningen maken we wonen betaalbaar 

voor jongeren die in Nieuwegein willen blijven 

wonen. Met doorstroomleningen doen we dit voor 

Nieuwegeiners die willen doorstromen naar een 

andere woning.

4. Kinderen eerst 

Als kind heb je recht op goed en passend onderwijs, 

vinden wij. Ongeacht het gezin waarin je opgroeit, 

de buurt waar je woont of de beperking die je 

hebt. We zetten daarom extra in op het vroegtijdig 

tegengaan van taal- en ontwikkelingsachterstanden. 

Om talenten optimaal te ontplooien, stemmen we 

de hulp en zorg die kinderen met beperkingen 

nodig hebben goed af met het onderwijs. De 

financiële situatie van ouders mag de onderwijs- 

en ontwikkelmogelijkheden van kinderen nooit 

beperken. Daarom krijgen mensen met kinderen 

voorrang bij werk en schuldhulpverlening. Door 

een speciaal ‘kindpakket’ kunnen ze volwaardig 

meedoen aan onderwijs, sport en cultuur. 

5. Aan de slag in de wijk!

De PvdA wil oudere woningen en wijken opknappen 

en verbeteren, samen met woningcorporaties, 

zorginstellingen en bewoners. Woningen maken 

we geschikt om ouder in te worden en zorg aan 

huis te krijgen. Straten en groen worden netjes 

bijgehouden en begaanbaar gemaakt voor mensen 

die minder goed ter been zijn. We zorgen voor 

voorzieningen om goede zorg en ondersteuning in 

de buurt te kunnen leveren en te ontmoeten. Ook 

dát is investeren in mensen!

De Kieslijst van de PvdA: Hans Adriani, Guido 

Bamberg, Marianne Spalburg, Casper Langerak, 

Jos Caarls, Ricardo van Ree, Anton Jägers, Erwin 

Kordes, Arnold Houwer, Mart van der Linden en 

Rakesh Kishoen Misier. 

Erica van Alfen, lijsttrekker van de PvdA
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ieders Belang

Uw zorg is onze zorg

Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

ieders Belang is een actieve, betrokken lokale partij 

die voortkomt uit bestaande politieke initiatieven. 

Wij zijn geworteld in de Nieuwegeinse samenleving 

en weten wat er speelt in de wijken. Wij luisteren 

wél naar onze mede-Nieuwegeiners. Uw zorg is 

onze zorg! Als lokale politici zijn we kritisch en 

scherp, maar als we ergens tegen zijn presenteren 

wij altijd een alternatief dat de belangen van de 

Nieuwegeiners voorop stelt. Want wij vinden: de 

gemeente is er voor de burgers en niet andersom! 

Wij staan voor een veilige, leefbare, prettige 

Nieuwegeinse samenleving. Daaraan werken wij 

met hart en ziel!

Speerpunten
1. Weg met de geldverspilling! 

Het geld dat de overheid uitgeeft, is van ons 

allemaal. Juist in een tijd dat we allemaal de 

broekriem moeten aanhalen, moet de gemeente 

extra zorgvuldig omgaan met de beschikbare 

middelen en zorgen dat de financiën op orde 

zijn. Dat betekent: niet meer uitgeven dan er 

binnenkomt. Dus weg met onzinnige plannen! Wij 

besteden het geld liever aan zaken die de burgers 

direct ten goede komen, zoals bestrijding van de 

groeiende armoede en betaalbare woningbouw 

voor jong en oud. Ook het oneigenlijk gebruik van 

subsidies en uitkeringen pakken we hard aan. 

2. Een veilige, prettige en gezonde leefomgeving

Nieuwegeiners moeten zich veilig voelen in hun huis, 

hun straat, hun wijk. Wij willen overlast, geweld en 

intimidatie bestrijden. Een schone stad is de basis 

voor een gezonde samenleving. Met een lik-op-

stuk-beleid bij overtredingen pakken we zwerfvuil 

en hondenpoep aan. Een prettige en gezonde 

leefomgeving betekent ook een leefomgeving met 

ruimte en groen. Daarom zijn wij voor het behoud 

van parken en groenstroken en tegen bouwen in 

het groen. Handen af van Park Oudegein!

3. Zorg voor ouderen, aandacht voor jongeren

Ouderen hebben recht op goede zorg en prima 

voorzieningen. Die willen we dan ook in stand 

houden en waar nodig uitbreiden. Wij zijn tegen 

het verdwijnen van verzorgingshuizen en voor het 

behoud van aanleunwoningen en verpleeghuizen. 

Activiteiten die de eenzaamheid onder ouderen 

bestrijden, zoals de Gein Express, verdienen 

ondersteuning. Maar ook jongeren hebben recht 

op goede voorzieningen. Voor hen zijn onderwijs, 

sporten en uitgaan belangrijk. Wij maken ons 

sterk voor HBO-onderwijs, een poppodium en een 

jeugdcafé. Omdat jongeren ook willen wonen, willen 

we wij dat meer leegstaande kantoorgebouwen 

worden omgebouwd naar betaalbare woningen 

voor jongeren en studenten.”

4. Werk en werkgelegenheid behouden

Wij willen de Nieuwegeinse economie 

stimuleren door het realiseren van een goed 

ondernemersklimaat met een aantrekkelijk 

vestigingbeleid en gunstige vestigingvoorwaarden. 

Een goed ondernemersklimaat draagt bij aan het 

behoud en het vergroten van de werkgelegenheid. 

Wij pleiten voor een betere afstemming tussen 

bedrijven en werkzoekenden, waarbij de gemeente 

een bemiddelende rol speelt. Samenwerking met 

andere gemeenten is hierbij essentieel. Een goed 

voorbeeld daarvan is de regeling ‘Werk en Inkomen 

Lekstroom’. Mensen zonder baan moeten de kans 

krijgen via het volgen van een opleiding ander werk 

te vinden.

5. Stop de uitbreiding van het betaald parkeren

Het betaald parkeren dreigt zich als een olievlek over 

Nieuwegein uit te breiden. Wij zijn tégen een verdere 

uitbreiding van betaald parkeren in de wijken en 

bij winkelcentra, omdat dat de Nieuwegeiners 

onnodig op kosten jaagt. Ook mogen de bestaande 

parkeertarieven niet verder worden verhoogd. Het 

leven in Nieuwegein is al duur genoeg!

De Kieslijst van ieders Belang: 1. Jacqueline 

Verbeek-Beverwijk; 2. Haitze de Jong; 3. Ad 

Visschers; 4.Vincent Verhaar; 5.Harry Rietveld; 6. 

Victor Goulmy; 7.Ton van den Heuvel; 8. Douwe 

Maas; 9.Vincent van den Heuvel; 10. Ruben 

Ronday; 11. John van Engelen; 12. Frank van 

Mourik; 13. Dorella van Putten-Heijman; 14. Wim 

van Baarsen; 15. Monica Chaparro Sepulveda

Jacqueline Verbeek, lijsttrekker van ieders Belang 
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CDA

Samen Sterker Staan

Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

Voor de komende jaren heeft het CDA ambities voor 

Nieuwegein. We weten dat de gemeente minder 

geld heeft om uit te geven. Met de economie gaat 

het ook nog niet goed. Dit merken we allemaal. 

Steeds meer inwoners maken zich zorgen over de 

toekomst. Deze onzekerheden groeien door alle 

kabinetsplannen en lastenverzwaringen. Zó komen 

we niet sterker uit de crisis, zo raken we er alleen 

maar verder in!  Nu de overheid zich steeds meer 

terugtrekt en taken aan de samenleving teruggeeft, 

kunnen we de kracht van de samenleving gebruiken 

om sterker uit de crisis te komen. Stem daarom 19 

maart CDA. Zodat we sámen sterker staan!

Zeven standpunten voor een sterke 
samenleving
1. Niet de overheid of de markt, maar de samenleving

Nieuwegein heeft een sterke samenleving nodig, 

waarin mensen de ruimte hebben om keuzes te 

maken en met anderen problemen aan te pakken. 

Met meer invloed op de lokale politiek. Niet als 

plannen er al liggen, maar als plannen nog gemaakt 

moeten worden. 

2. De familie is ons fundament

Een sterke samenleving geeft ook ruimte aan 

families. De geborgenheid die de familie biedt, is 

onvervangbaar. Gezinnen, in welke samenstelling 

ook, wonen wat ons betreft in schone en groene 

wijken met veilige speelplaatsen en een divers 

onderwijsaanbod. Ook de sport blijft betaalbaar 

voor jong en oud. Dankzij het CDA is er extra geld 

in (jeugd)sportstimulering gestoken. 

3. Zorgen voor jong en oud

De zorg voor jong en oud is onze zorg! Daarom 

moeten niet regels, maar oplossingen voorop 

staan. Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt de 

professionele hulp die nodig is, zeker als familie of 

mantelzorgers die zorg niet meer kunnen bieden. 

Door het CDA krijgen jonge gezinnen met schulden 

sneller hulp om huisuitzetting te voorkomen. 

4. Eerlijke economie 

Een sterke samenleving kent ook een eerlijke 

economie, waarin werken loont en kleine 

ondernemers de mogelijkheid houden te 

ondernemen. Middeninkomens en gezinnen zijn 

géén melkkoe. Wat ons betreft kan de gemeente 

van u pas meer geld vragen als de gemeente 

andere maatregelen heeft genomen om de uitgaven 

te beperken. 

5. Gezellige en veilige stad

Samen leven doen we in een gezellige en veilige 

stad. Gezellig door een breed aanbod van winkels 

en vermaak. Veilig omdat de wijkagent de buurt 

kent en met bewoners en woningcorporaties werkt 

aan die prettige leefomgeving. De leefbaarheid 

in Fokkesteeg heeft het CDA al verbeterd met de 

sluiting van de coffeeshop. En het gebruik van 

flexibel cameratoezicht is een stap dichterbij. 

6. Een schone toekomst 

Natuur en milieu zijn belangrijk voor iedereen. 

Daarom moeten we er met elkaar zuinig op zijn. 

Onze stad houden we samen duurzaam, groen 

en opgeruimd. Met de komst van de fietsbrug 

bij de Plofsluis verbetert het CDA regionale 

fietsverbindingen. 

7. Tegen profiteurs

Wij willen een Nieuwegein waar fatsoen de norm is. 

Een samenleving bouwen we op wederkerigheid. 

Iedereen doet mee. Profiteurs die zich daaraan 

onttrekken, staan we niet toe.

De Kieslijst van het CDA. Van links naar rechts: 

Evert Temminck (nr. 5), Gerben Horst (nr. 3), 

Roelof-Jan de Wild (nr. 1), Mart Hack (nr. 4) en 

Renée Blom-Oosterhoff (nr. 2). Niet op de foto: 

Jacques Hauptmeijer (nr. 6), Dirk-Jan Timmer (nr. 

7), Hans de Munnik (nr.8), Bert Baars (nr.9) en 

Erik Keegstra (nr.10).

Roelof-Jan de Wild, lijsttrekker van het CDA
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Op woensdag 19 maart 2014 wordt de nieuwe 

gemeenteraad van Nieuwegein gekozen. De 

gemeenteraad is het hoogste orgaan van de 

gemeente. Met uw stem kunt u dus invloed 

uitoefenen op het beleid van de gemeente. 

De Nieuwegeinse gemeenteraad telt 33 zetels. Het 

zetelaantal is afhankelijk van het aantal inwoners. 

Aan de verkiezingen nemen tien politieke partijen 

deel: PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks, VSP, SP, 

CU, iedersBelang en Stadspartij Núwegein. De 

standpunten van de deelnemende partijen vindt 

u elders in deze verkiezingskrant.

 

Wie mogen stemmen? 
Alle stemgerechtigde Nieuwegeiners kunnen 

op 19 maart hun stem uitbrengen op een 

van de kandidaten voor de gemeenteraad. 

Stemgerechtigd bent u als u inwoner bent 

van Nieuwegein, 18 jaar of ouder bent en niet 

uitgesloten van het kiesrecht. U hoeft niet per 

se de Nederlandse nationaliteit te hebben om te 

mogen stemmen voor de gemeenteraad. Woont u 

in Nieuwegein maar bent u burger van een ander 

EU-land? Ook dan mag u stemmen. Dat geldt ook 

voor inwoners van Nieuwegein die afkomstig zijn 

uit een niet-EU-land en minimaal vijf jaar legaal 

in Nederland verblijven. 

Stempas en identiteitsbewijs
Om te kunnen stemmen moet u uw stempas 

meenemen naar het stembureau. De stempas 

krijgt u per post toegezonden. Ook moet 

u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, 

identiteitskaart of rijbewijs) meenemen, dat 

maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. U bent 

verplicht uw legitimatiebewijs te tonen aan de 

voorzitter van het stembureau.  

Als u uw stempas kwijt bent, kunt u uiterlijk 

dinsdag 18 maart 2014 tot 13.00 uur een 

vervangende stempas aanvragen bij de afdeling 

Burgerzaken van de Stadswinkel op het 

gemeentehuis. Mocht u later uw oude stempas 

weer terugvinden, dan kunt u deze niet meer 

gebruiken. 

Waar  stemmen?
In Nieuwegein zijn in totaal 37 stembureaus. De 

stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 

uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn 

toegankelijk voor mindervaliden.

U kunt in Nieuwegein in elk stemlokaal uw stem 

uitbrengen. Een overzicht van de stembureaus vindt 

u hieronder. Wilt u stemmen in een stembureau 

dicht bij u in de buurt? Het adres daarvan staat op 

uw stempas. 

Stemmen bij volmacht 
Als u op de verkiezingsdag niet zelf kunt stemmen, 

kunt u iemand anders machtigen om uw stem uit 

te brengen. Op de achterzijde van uw stempas 

kunt u de naam invullen van gemachtigde. Dit 

* Batau Noord
-  ROC MN 
Veiligheid&Defensie 
College, Dasseweide 3

-  Kinderdagverblijf De 
Toverfluit, Roskamweide 2

-  PC basisschool Pr. 
Margriet locatie Noord I, 
Heemraadsweide 1

-  PC basisschool Pr. 
Margriet locatie Noord II, 
Heemraadsweide 1

-  Buurtplein Batau, 
Dukatenburg 1

* Batau Zuid
-  PC bs Pr. Margriet locatie 
Zuid, Aardbeigaarde 4

-  Openbare basisschool De 
Meander, Morelgaarde 15

*  Zuilenstein/Huis de Geer/
Blokhoeve

-  Montessorischool De 
Vleugel, Mozartplantsoen 1

-  Verzorgingshuis 
Zuilenstein, 
Diepenbrocklaan 1

-  RK basisschool 
Vroonestein, Lohengrinhof 
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-  De Cimbaal, 
Cimbaalsingel 1

-  Scholengemeenschap 
Anna van Rijn, 
Harmonielaan 1

* Doorslag
- Emmauskerk, Merelplein 2

-  Openbare basisschool De 
Krullevaar, Groenling 11

-  Buurtplein Doorslag, 
Parelduiker 13

-  Anna van Rijn, Albatros 1, 
ingang Flamingo

* Fokkesteeg
-  Daltonschool Uniq, 
Deldenseschans 2

-  Wijkhuis De Steeg, 
Hoornseschans 101

-  Jenaplanschool De 
Zuiderkroon, Graaf 
Dirklaan 2

* Galecop
-  PC basisschool Kon. 
Juliana, Aart de 
Gelderhage 5

-  Buurtcentrum De Boog I, 
Thorbeckepark 183

-  Buurtcentrum De Boog II, 
Thorbeckepark 183

-  Gemeenschapsruimte 
“boerderij Bos”, Jeroen 
Boschhage 4

-  Sporthal “Galecop”, Aert 
de Gelderhage 7

-  Voetbalvereniging JSV, 
Sportpark Galecop 2

-  Basisschool 
De Toonladder, 
Galecopperzoom 2

*  Hoogzandveld/Zandveld/
Lekboulevard

-  PC basisschool Maurits, 
Kastanjestraat 4

-  Buurtplein Zuid, Ratelaar 37

-  Kerkelijk Centrum De 
Rank, Lupinestraat 11

-  Verzorgingshuis Vreeswijk, 
Lekboulevard 10

* Jutphaas/Wijkersloot
-  Obs de Schakel, Mendes 
da Costalaan 132

-  Buurthuis Kerkveld, 
Kerkveld 63 A

* Stadscentrum/Merwestein
-  Stadshuis, Stadsplein 1

-  Sport- en 
Evenementencomplex 
Merwestein, Merweplein 1

* Vreeswijk
-  SKPON/voorheen 
Het Kompas, Prins 
Hendriklaan 27

-  Buurthuis Vreeswijk, Fort 
Vreeswijk 1 A

* Plettenburg/De Wiers
-  Prins Hendrik Internaat, 
Industrieweg 1-B

Stembureaus
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kan iedereen zijn die in Nieuwegein woont en ook 

een stempas heeft ontvangen. U kunt iemand nog 

op de verkiezingsdag zelf machtigen. De gemachtigde 

moet behalve zijn eigen stempas en identiteitsbewijs 

ook een kopie van uw (geldige) identiteitsbewijs 

aan de voorzitter laten zien. Dit identiteitsdocument 

(paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mag maximaal 

5 jaar verlopen mag zijn.

Zo brengt u uw stem uit
U meldt u bij de voorzitter van het stembureau en 

overhandigt uw stempas en toont uw legitimatiebewijs. 

De voorzitter controleert uw gegevens en geeft u 

een stembiljet. Daarmee neemt u plaats in een van 

de stemhokjes. In het stemhokje vindt u een rood 

potlood. U brengt uw stem uit door met het potlood 

het witte rondje/stipje voor de kandidaat van uw keuze 

rood te maken. Na het invullen vouwt u het stembiljet 

zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is en 

doet u het stembiljet in de stembus. Heeft u op het 

stembiljet meer dan één witte stip rood gemaakt of 

op het biljet tekst of tekeningen geplaatst waardoor u 

kunt worden geïdentificeerd, dan wordt het stembiljet 

ongeldig. 

Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u het 

stembiljet aan de voorzitter van het stembureau en 

vraagt een nieuw stembiljet. De voorzitter verstrekt u 

eenmalig een nieuw stembiljet. 

U kunt ook blanco stemmen, dat doet u door geen 

wit stipje rood te maken en niet op het stembiljet te 

schrijven of te tekenen. U vouwt het onbeschreven 

stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u 

toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco maar 

is uw stem ongeldig.

Meer weten? 
Voor meer informatie over de verkiezingen kunt 

u terecht op de website: www.nieuwegein.nl/

verkiezingen. Langskomen mag natuurlijk ook. Bij loket 

Burgerzaken in de Stadswinkel vindt u alle informatie 

over de verkiezingen. U vindt de Stadswinkel in het 

stadshuis aan het Stadsplein 1. De Stadswinkel is op 

werkdagen geopend van 8.30 uur tot 13.00 uur en 

op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur. Telefoon: 

14030, e-mail: gemeente@nieuwegein.nl. 

Let op: als u geen stempas meeneemt 
en op het stembureau geen geldig 
identiteitsbewijs kunt laten zien, mag u 
niet stemmen!

Let op: de gemachtigde mag niet meer dan 
twee machtigingen hebben aangenomen en 
moet de volmachtstem gelijktijdig met zijn 
eigen stem uitbrengen. 
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Mensen boven beton
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‘Mensen boven beton’ is al jaren het credo van de 

SP. De SP spant zich in voor een ander beleid, in 

Nieuwegein en in Den Haag. Het moet afgelopen 

zijn met het visieloze bezuinigen van dit kabinet! 

Toch zullen we de komende jaren ook in Nieuwegein 

moeten bezuinigen. Wij doen geen valse beloften: 

dit worden pijnlijke maatregelen die iedereen 

raken. Maar bij alle bezuinigingsmaatregelen zullen 

wij altijd de menselijke waardigheid voorop stellen. 

De komende jaren wordt het nog belangrijker om 

prioriteiten te stellen en de schaarse middelen 

in te zetten voor wat we echt nodig hebben. De 

solidariteit onder mensen moet bevorderd worden 

en de gemeente dient zich in te zetten voor mensen 

die onze hulp nodig hebben. 

Speerpunten
1. Breng de menselijke maat terug in de zorg

We pleiten voor kleine wijkgerichte zorgteams die 

de zorg dicht bij mensen organiseren. De zorg kan 

beter en goedkoper als de bureaucratie verdwijnt. 

Als het aan de SP ligt, komt er een lokale organisatie 

die direct onder aansturing van de gemeente staat. 

Hiermee verdwijnt ook die vreselijke marktwerking 

die zoveel heeft stukgemaakt. Er zal veel minder 

geld komen uit Den Haag om een menswaardige 

zorg te betalen. Als het moet passen we bij uit 

andere middelen. Een goed georganiseerde zorg is 

een graadmeter voor onze beschaving.

 

2. Respect en echte hulp voor mensen in problemen

Wanneer mensen het moeilijk hebben, treden we 

ze respectvol en met uitgestoken hand tegemoet. 

Of het nu gaat om werk en inkomen, zorg of 

bijvoorbeeld schuldhulpverlening. De nieuwe 

regionale sociale dienst (WIL) moet bewijzen dat 

ze mensen aan de onderkant van de samenleving 

met respect kan behandelen en tegelijkertijd naar 

werk begeleiden. Als werk vinden niet mogelijk is, 

nemen we dat de mensen niet kwalijk. Het huidige 

beleid van Rutte en Samsom plaatst mensen die 

het moeilijk hebben in het beklaagdenbankje. Dat 

moet stoppen. Werken met behoud van uitkering 

moet beperkt worden tot drie maanden. Daarna 

moeten mensen instromen in een echte betaalde 

baan.

3. Hart voor de kleine ondernemer

Kleine ondernemers hebben het moeilijk. We willen 

buurtwinkelcentra beschermen en de macht van 

grootondernemers beperken. Lokale ondernemers 

zorgen voor werkgelegenheid en diversiteit. Het 

aantal koopzondagen blijft beperkt tot twaalf 

per jaar om de belangen van de werknemers te 

beschermen die al steeds vaker tegen hun zin 

op zondagen werken. Dit wijst onderzoek van de 

vakbonden uit. De kleine winkelier heeft recht op 

zijn vrije dag en moet niet bezwijken onder de 

macht van de grootwinkeliers. Er moet een plan 

komen om de positie van de lokale winkeliers te 

verstevigen. Dat plan gaan we samen met hen 

opstellen.

4. Geen huizen en kantoren in het groen

Het groen van Nieuwegein staat onder druk omdat 

overal huizen gebouwd worden. Er zijn nieuwe 

woningen nodig, zeker voor starters en ouderen. 

Maar wij vinden dat deze huizen niet in de 

stadsparken gebouwd mogen worden. We richten 

ons op het omvormen van leegstaande kantoren 

tot woonruimte. Dit tast het groen niet aan. 

Wanneer er bouwprojecten komen, moeten die niet 

door de strot van de bewoners worden geduwd. 

Dat zien we nu op het Helmkruid bij Park Oudegein 

gebeuren. SP zegt: geen huizen in Park Oudegein, 

niet bouwen in het groen!

De Kieslijst van de SP. Vlnr: Hasan Inekci, Martijn 

Stekelenburg, Marian Bijvoet, Emile Grivel, Annie 

van den Heuvel, Frank van den Heuvel, Erik van 

Wijk, Laura Bruinsma, Hans Verdouw, Jimmy 

Rijken, Ans Bontrop.

Martijn Stekelenburg, lijsttrekker SP
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Knokken voor 
wat kwetsbaar is
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Net als andere gemeenten in Nederland staat ook 

Nieuwegein voor een belangrijke periode. Anno 

2014 leven we nog steeds in een land van crisis. 

Maar ook in een land waarin veel mogelijk is, 

ook al wil het huidige kabinet in Den Haag veel 

op gemeenten en burgers afschuiven. GroenLinks 

weet uit ervaring dat het niet gaat om de cijfers uit 

Den Haag, maar om mensen en de leefbaarheid van 

de omgeving waarin mensen leven. Juist daarom 

zet GroenLinks Nieuwegein zich ook de komende 

vier jaar in voor alle kwetsbare mensen, flora en 

fauna in onze stad. We blijven knokken voor wat 

kwetsbaar is!

Wij gaan voor:
Een groen Nieuwegein

Groen is belangrijk; door groen worden wijken 

leefbaarder. Het dus is van groot belang dat 

alle wijken voldoende groen krijgen en houden. 

GroenLinks wil dat er niet gebouwd wordt in de 

groene ruimte. Nieuwegein loopt voorop bij het 

transformeren van leegstaande kantoorpanden 

naar woningen. Dit kan nog creatiever. Een 

compacte stad waarin mensen wonen, werken en 

ontspannen in hun eigen buurt, houdt de wijken 

levendig en zuinig. Dat is directe energiewinst door 

minder verkeer. Leefbaarheid is ook: duurzaam 

onderhoud van de openbare ruimte. GroenLinks wil 

het gebruik van gif in de bestrijding van onkruid 

terugdringen. GroenLinks is tegen de plannen om 

te bouwen in en aan Park Oudegein en blijft zich 

inzetten voor behoud van het groen, zoals recent 

het populierenbosje in Blokhoeve.

-  Nieuwegein blijft groen, dus niet bouwen in het 

groen;

-  in Nieuwegein wordt niet geboord naar schaliegas;

-  Nieuwegein wordt de eerste gemeente waar 

vuurwerk centraal wordt afgestoken en niet door 

particulieren. 

Een sociaal Nieuwegein

Nieuwegein staat de komende jaren voor zware 

opgaven: meer taken uitvoeren met minder geld. 

Drie belangrijke taken worden naar de gemeente 

overgeheveld: de Participatiewet en WMO vanuit de 

rijksoverheid en de Jeugdzorg vanuit de provincie. 

Met deze transities wordt geld meegegeven, 

dat echter niet afdoende is om deze taken op 

gelijkwaardig uit te voeren. Dus ligt er ook een 

bezuinigingstaak. Dit brengt risico’s met zich 

mee, juist voor kwetsbare groepen. GroenLinks 

Nieuwegein zoekt naar manieren die bijdragen aan 

een positieve uitwerking van deze transities. Als 

vangnet behouden we de Stichting Urgente Noden, 

in 2009 mede op initiatief van GroenLinks opgericht. 

We houden vast aan het persoonsgebonden budget 

in de zorg en blijven bewonersinitiatieven in de 

zorg en welzijn ondersteunen. 

-  de kwaliteit van zorg en welzijn blijft bestaan met 

ruimte voor bewonersinitiatieven en kleinschalig 

georganiseerde thuiszorg; 

-  de gemeente wordt verantwoordelijk voor de 

jeugdzorg; de voortgang en kwaliteit van de 

jeugdzorg blijft gewaarborgd; 

-  werkzoekenden worden in samenspraak met het 

bedrijfsleven adequaat naar een baan geleid; 

-  lokale ondernemers die de omslag naar 

duurzaamheid willen maken, worden gestimuleerd; 

-  de gemeente Nieuwegein denkt mondiaal, 

handelt lokaal en stimuleert de lokale bedrijven, 

instellingen, scholen en inwoners dit ook te doen.

Een open Nieuwegein

GroenLinks staat voor een open gemeente. De 

gemeente is er voor haar inwoners. Betrokkenheid 

moet worden beloond, initiatieven van inwoners 

serieus genomen. De gemeente faciliteert en 

stimuleert initiatieven en zorgt dat inwoners tijdig 

kunnen meepraten en meebeslissen over hun 

woonomgeving. De inwoners van Nieuwegein 

horen tevreden te zijn over de gemeentelijke 

dienstverlening. Wij zetten in op gemak door meer 

digitaal te doen, maar mensen kunnen altijd terecht 

bij een loket. Daar worden ze op een persoonlijke 

manier benaderd en geholpen. Ook wordt privacy 

en transparantie bij digitale dienstverlening 

gewaarborgd.

-  de gemeente is integer en informeert de inwoners 

tijdig en helder over haar plannen, wat wel en niet 

is bereikt en wat de financiële gevolgen zijn;

-  de gemeente faciliteert waar mogelijk 

bewonersinitiatieven en sluit daarmee aan op de 

daadkracht van bewoners.

De Kieslijst van Groen Links. Voorgrond: Erna 

Kotkamp (links) en Bert Eggink. Middelste 

rij vlnr: Cora Coster, Piet Samwel, Monique 

de Beer. Bovenste rij vlnr.: Jan Willem Knop, 

Alma Feenstra, Annelies Heeres, Hans van 

Beek. Marieke Schouten ontbreekt op de foto.

Erna Kotkamp, lijsttrekker GroenLinks Nieuwegein
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Vijf richtingwijzers
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D66 Nieuwegein is een sociaal-liberale partij, die 

de vraagstukken waarmee zij geconfronteerd wordt, 

benadert vanuit een vijftal richtingwijzers. 

1.  Vertrouw op de kracht van mensen; de sleutel 

voor verandering ligt bij mensen zelf en wij 

willen dat de overheid daarbij aansluit.

2.  Denk en handel internationaal; internationale 

samenwerking en economische vooruitgang zijn 

de sleutels naar een wereld met minder oorlog 

en conflicten. 

3.  Beloon prestatie en deel de welvaart; wij vinden 

het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te 

delen. 

4.  Streef naar een duurzame en harmonieuze 

samenleving; de aarde is niet van ons en dus 

geen gebruiksartikel. 

5.  Koester de grondrechten en de gedeelde waarden; 

de fundamentele waarden van onze samenleving zijn 

vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens.

Speerpunten
Voor de gemeente Nieuwegein vertaalt zich dit in 

de volgende vijf speerpunten:

1. Werkgelegenheid blijft in de gemeente

Nieuwe werkgelegenheid wordt vooral geboden 

door innovatieve bedrijven. D66 Nieuwegein wil 

daarom de komende vier jaar inzetten op het 

binnenhalen van innovatieve bedrijven. 

D66 werkt concreet aan: het wegnemen 

van belemmeringen voor bedrijven zodat ze 

innovatiever kunnen werken; een actieve lobby om 

innovatieve bedrijven naar Nieuwegein te halen; 

het verder ontwikkelen van Het Klooster tot een 

overslagterrein met duurzaam transport.

2.Onderwijs de sleutel tot succes

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. 

Dat begint met goed basisonderwijs. D66 Nieuwegein 

wil meer brede scholen die naast goed onderwijs, 

ook kinderopvang, aandacht voor taalachterstanden, 

voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport 

en cultuur bieden. Daarnaast willen we het voorgezet 

en beroepsonderwijs nadrukkelijker verbinden met 

de lokale arbeidsmarkt. Tenslotte zien we kansen om 

hoger beroepsonderwijs gericht op zorg en logistiek 

in Nieuwegein aan te bieden. D66 werkt concreet aan: 

de ontwikkeling van de ‘brede school’ naar ‘alles-in-

één scholen’; het gebruik van schoolgebouwen buiten 

schooltijden voor onder andere sport en cultuur; 

stageplekken in de lokale arbeidsmarkt; de komst van 

HBO-onderwijs naar Nieuwegein.

3. Onze stad met een gezond klimaat

D66 Nieuwegein zet zich in om als Nieuwegein 

in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dat kan 

het gemeentebestuur niet alleen. Dit kan alleen 

samen gerealiseerd worden. Het is de rol van de 

gemeente om deze samenwerking te organiseren. 

Wat de gemeente zelf kan, moet ze ook doen. D66 

werkt concreet aan: het inzetten van gemeentelijke 

gebouwen voor het duurzaam opwekken van 

energie; het duurzaam inkopen van goederen en 

materialen voor de gemeentelijke organisatie; 

intensieve lobby bij andere overheden om de 

luchtkwaliteit te verbeteren; het grootschalig inzetten 

op duurzame isolatie van bestaande bebouwing.

4. Een krachtige samenleving

D66 Nieuwegein ziet volop kansen om het 

welzijn op niveau te houden. Door het anders te 

organiseren en vooral samen met de omgeving. 

Lokale initiatieven als de Hospice, Voedselbank en 

Kledingbank zijn een mooi voorbeeld. We geloven 

in de eigen kracht van mensen, zodat de zorg 

gericht kan worden op mensen die het ècht nodig 

hebben. D66 werkt concreet aan: vermindering van 

de bureaucratie, meer ruimte voor eigen initiatief; 

de inrichting van ketenzorg voor chronisch zieken; 

het uitdagen van marktpartijen om met innovatieve 

ideeën te komen.

5. Jij en de gemeente

De gemeente is er voor de burger en niet andersom. 

Veel inwoners hebben hele goede ideeën. Het 

moet daarom de gewoonste zaak van de wereld 

worden dat bestuurders en medewerkers bij 

inwoners aan tafel schuiven: samen kijken hoe 

deze ideeën in daden kunnen worden omgezet. De 

verantwoordelijkheid blijft bij de initiatiefnemers. De 

gemeente ondersteunt daar waar nodig en mogelijk. 

D66 werkt concreet aan: een actief gemeentebestuur 

dat bij bewoners aanschuift om ideeën in actie om 

te zetten; het actiever inzetten van wijkplatforms om 

te weten wat in de wijken speelt.

De Kieslijst van D66. Boven: links Jos Hendriks, 

rechts Erik van de Voort. Daaronder van links 

naar rechts: Brahim Toutouh, Pieter Kwantes, 

Victoria Hoogeveen, Tom Verhoeve, Jan Jaap van 

Dijke, Didi el Moussaoui en Hans Reusch.

Erik van de Voort, lijsttrekker van D66



Verenigde Senioren Partij

Het eigene van de macht 
is beschermen (Pascal)

Onze partij is ruim zestien jaar actief in Nieuwegein. 

Wij zijn niet gebonden aan een ideologie en gaan uit 

van respect voor de mens, ongeacht diens religie, 

levensovertuiging of geaardheid. Wij streven naar 

een evenredige vertegenwoordiging van senioren 

in het politieke bestel. We hebben kennis, ervaring, 

tijd en kunnen goed rekenen. Implementatie en 

uitvoering heeft onze aandacht. Ofwel: de dingen 

goed doen in het belang van alle inwoners, jong en 

oud. Raad en college moeten beter samen werken. 

Ons motto voor deze verkiezingen is: Regie Aan 

De Raad!

Speerpunten
1. Meer bouwen, maar niet in park Oudegein

De bouw- en ontwikkelingsplannen voor onze stad 

zijn voornamelijk aangeduid rondom plannen voor 

woningbouw. Het is zeker dat er in Nieuwegein 

nog meer gebouwd moet worden, met name voor 

senioren en jongeren. De Verenigde Senioren Partij 

wil daarbij meer aandacht voor de gevolgen voor 

infrastructuur, milieu, gezondheid, zorg en welzijn, 

onderwijs en winkelbestand. Wij willen niet bouwen 

in park Oudegein, te weten het totale gebied 

omzoomd door de Doorslag, de Noordstedeweg, 

de trambaan, het Helmkruid, Geinoord en de 

A2. Herzien van de visie en het vaststellen van 

duidelijke definities voor de toekomst van onze 

stad, is absoluut noodzakelijk. Nieuwegein moet 

een ruim opgezette en goed onderhouden stad met 

goede voorzieningen en veel groen blijven.

2. Burgers betrekken, initiatieven stimuleren

Wijknetwerken dienen een duidelijke 

taakomschrijving te hebben waarbij doelen en 

activiteiten vastgelegd zijn. Burgerinitiatieven 

dienen gestimuleerd en adequaat afgehandeld 

te worden. De activiteiten om inwoners beter 

te betrekken bij hun stad en de mensen in hun 

wijk, dienen geëvalueerd en opnieuw gedefinieerd 

te worden. Doelgroepenbeleid moet ingevoerd 

worden speciaal voor jongeren en senioren.

 

3. Wonen, welzijn en zorg in de wijken

In Nieuwegein is veel nagedacht over het opzetten 

van woonzorgzônes met speciale aandacht voor 

senioren. Dit is nodig vanwege het verdwijnen van 

zorginstellingen en het zelfstandig blijven wonen 

van ouderen en minder valide mensen. Naast de 

zorg aan huis zijn allerlei (welzijns)activiteiten 

gewenst om vereenzaming te voorkomen en 

steun te bieden. Dit vraagt om goed gestuurd 

samenwerken van inwoners en beroepskrachten. 

Wijkgericht samenwerken van zorginstellingen, 

welzijnsorganisaties en vrijwilligers moet daarom 

onder de regie van de gemeente intensief begeleid en 

gestuurd worden. Zorgzaamheid en betrokkenheid 

moeten hierbij de basis van de activiteiten zijn. 

Verkeer verdient ook ruime aandacht.

4. Een goed armoedebeleid

De gemeente Nieuwegein heeft een goed armoede- 

beleid. Maar de huidige bezuinigingsmaatregelen 

veroorzaken stapeleffecten (lagere inkomsten 

gecombineerd met hogere lasten) waardoor 

inwoners ongewild in de problemen komen. 

Het gaat vaak om senioren en minderheden die 

hun inkomsten niet kunnen verhogen. Voor hen 

moet naast de bijzondere bijstand goede extra 

ondersteuning geregeld worden wanneer nodig,

5. Sociale activiteiten bevorderen

Sociale activiteiten zoals sport, spel, cultuur enz. 

moeten gesteund en bevorderd worden. Daarvoor 

mag een bijdrage van de inwoners gevraagd 

worden, maar op een niveau dat voor iedereen 

betaalbaar is en blijft. De bezuinigingen zullen 

begeleid moeten worden om organisaties te helpen 

met het vinden van alternatieve inkomsten en het 

verbeteren van hun efficiency.

De Kieslijst van de VSP: Carol Brettschneider, 

Ann de Wolf, Simon Morriën, Ties Hogenbirk, 

Martin Reijmerink, Herman Beeuwkes, Evert 

Platje, Ad Vos, Geert Zondag, Carel Bloemsma, 

Herman Troost, Balth de Winter, Ton de Mol en 

Herman van Wiggen. Ton van Zandbergen en Jan 

de Groot ontbreken op de foto. 

Herman Troost, lijsttrekker van de VSP
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ChristenUnie

Geef geloof een stem

De ChristenUnie staat graag midden in de 

Nieuwegeinse samenleving. En het gaat in 

die samenleving om veel meer dan geld en 

bezittingen alleen. Voor ons zijn inwoners niet 

alleen consumenten. Wij streven er naar dat 

mensen niet alleen een betaalbaar huis hebben, 

maar zich ook veilig voelen en een zinvol leven 

kunnen leiden. Wij willen Nieuwegeiners ruimte 

geven, naar hen luisteren en samen met hen de 

zwakkeren beschermen. Wij willen dat de inwoners 

zélf verantwoordelijkheid nemen en eigen keuzes 

kunnen maken. Wij willen een Nieuwegeinse 

samenleving waar gemeente en inwoners omzien 

naar elkaar. 

Speerpunten
1. De groene stad

Nieuwegein is een groene gemeente en wij willen 

graag dat dit groene karakter behouden blijft. 

Onderhoud aan parken en groenstroken is dan 

ook noodzakelijk. Wat ons betreft, wordt er niet 

gebouwd in de groengebieden die Nieuwegein rijk 

is. Dat geldt met name voor de volgende gebieden: 

park Oudegein, Helmkruid, de Handelskade en 

Rijnhuizen.

2. De goed bestuurde stad

Het college en de raad besturen samen de stad 

en zorgen ook dat daar hun prioriteiten liggen. 

Daarnaast moeten zij het besef hebben dat met de 

inkomsten die er zijn, niet alles gefinancierd kan 

worden. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. 

3. De zorgzame stad

De ChristenUnie zet zich in voor een samenleving 

waarin iedereen mee kan doen op een manier die 

zo goed mogelijk aansluit bij zijn/haar talenten. 

Ieder gezin moet met een eigen inkomen zelfstandig 

kunnen functioneren in een omgeving waarin 

kinderen veilig en gezond opgroeien. We willen 

er voor zorgen dat de overgang van armoede van 

ouders op kinderen wordt voorkomen. 

4. De veilige stad

Wij willen een veilige woonomgeving voor alle 

Nieuwegeiners. Zo moeten burgers actief betrokken 

worden bij de veiligheid in hun wijk en zou de 

wijkagent meer zichtbaar moeten zijn op straat. 

Veiligheid wordt ook bevorderd door een schone 

en goed onderhouden openbare ruimte. 

5. De culturele stad

Cultuur is een belangrijk element in de verbinding 

tussen verleden, heden en toekomst. Daarom 

staan wij als ChristenUnie positief tegenover de 

Museumwerf, Warsenhoeck en de Oudheidskamer 

Vreeswijk. Onder cultuur valt ook de centrale 

bibliotheek en de wijkpunten elders in Nieuwegein. 

Deze moeten we vooral behouden. Tot slot vormen 

de vele verenigingen in Nieuwegein een belangrijke 

schakel in de verbinding tussen onze inwoners. 

De Kieslijst van de ChristenUnie. Van links naar 

rechts: Martin Monrooij, Colette Riemersma, 

Christel Monrooij, Jan Wannink. Onder: Geert 

Ensing en Ineke Schiltkamp.

Martin Monrooij, lijsttrekker van de CU
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Met ons sta je sterker

Uiteraard werken wij aan een plezierige, veilige en 

gezonde samenleving in Nieuwegein; aan voldoende 

werkgelegenheid en economische voorspoed; aan 

sportmogelijkheden die voor iedereen toegankelijk 

zijn en aan weelderig groen in de wijken. Wij stellen 

alles in het werk om armoede, verwaarlozing en 

sociale achterstanden tegen te gaan en met het milieu 

gaan wij om als een betrouwbare rentmeester. Dat 

is gewoon onze plicht aan de volgende generaties. 

Met het gemeenschapsgeld dient zuinig te worden 

omgesprongen en in heldere taal verantwoordelijkheid 

over te worden afgelegd. Daar hebben wij ons de 

afgelopen jaren bijzonder hard voor gemaakt en dat 

zetten wij door. 

Uw rechten, onze zorg
Degenen die van zorg afhankelijk zijn hebben 

onze onverdeelde aandacht. Er komen ingrijpende 

veranderingen aan. Wij zullen ervoor zorgen dat de 

risico’s van de decentralisaties niet op de kwetsbaren 

worden afgewenteld, ondanks de bezuinigingen. 

Bij ons staat altijd de mens centraal, jong én oud. 

Gemeenten mogen straks zelf bepalen waar zij het 

zorggeld aan gaan uitgeven. Wij zullen erop toezien dat 

het zorggeld daadwerkelijk naar zorg gaat. Dat is niet 

zo logisch als het lijkt. Recent rekenkameronderzoek 

heeft namelijk uitgewezen dat de Nieuwegeinse 

gemeenteraad geen zicht heeft op de besteding van de 

miljoenen aan subsidie voor MOvactor. Of de wetten 

en regels wel zijn nageleefd bij het overboeken van 

de bedragen naar MOvactor, is in dat onderzoek niet 

meegenomen. Daarom doen wij dat onderzoek nu zelf. 

Over de rechtmatige besteding van gemeenschapsgeld 

mag immers geen enkele twijfel bestaan. 

Tegen bouwen en bedrijven in het groen
Bij twee bestemmingsplanwijzigingen hebben wij 

voor bewoners al het verschil kunnen maken. In de 

raadsvergaderingen verloren zij hun zaak omdat daar 

de meerderheid beslist. Gelukkig konden wij aan 

de bewoners precies die informatie toespelen die 

nodig was om sterker de onderhandelingen met de 

wethouders in te gaan. Met succes. Twee voorbeelden: 

1.  De bouw van de Vitens waterfabriek in het IJsselbos. 

Dank zij onze input werd op de valreep alsnog aan 

zes van de acht wensen van de bewoners tegemoet 

gekomen.

2.  De bewoners die al jarenlang strijden tegen de 

vestiging van bedrijven aan de Structuurbaan 

hebben wij ook een stuk verder kunnen brengen 

met essentiële wetstechnische informatie over 

Overgangsrecht. Hun strijd duurt nog voort.

Wij houden de plannen rond Rijnhuijzen/Parkhout/

Zandveld nauwlettend in de gaten. 

Zorg voor jongeren
Onze bijzondere aandacht gaat ook naar de 

Nieuwegeinse jongeren. Dat is simpelweg hun 

geboorterecht. Wij zijn allemaal verantwoordelijk 

voor hun ontwikkeling tot sterke evenwichtige 

volwassenen. Dat betekent dat wangedrag stevig 

moet worden aangepakt. De jongeren moeten 

absoluut hun plaats weten. Maar die plaats is 

niet het verdomhoekje. Van ons krijgen ze de 

ruimte. Al zijn 18-minners niet kiesgerechtigd, 

wij hebben wel rekening te houden met hun 

behoeften. Jongeren moeten worden opgevoed, 

niet geproblematiseerd. 

Kleine ondernemers (MKB en ZZP) 
De veranderende economische omstandigheden 

dwingen tot terugkeer van de menselijke maat. Wij zien 

toekomst in de kleine zelfstandige. Kleinere winkels 

geven de wijk kleur en sfeer en kleine winkelcentra 

leveren een belangrijke bijdrage aan de levendigheid 

in de wijken. Bovendien zijn ze hard nodig voor 

een gezonde Nieuwegeinse economie. Voor burgers 

is echter de regeldruk toegenomen terwijl die voor 

de grote ondernemer fors is verminderd. Dat moet 

rechtvaardiger.

Vóór alles: Integer bestuur 
Wij kunnen u de mooiste beloften maken, maar wat 

zijn we waard als wij u geen solide basis kunnen 

garanderen: een vrije democratie, een integer bestuur 

en een kristalheldere begroting. Onze voornaamste 

opdracht als uw vertegenwoordiger is toezicht op 

het gemeenschapsgeld. Bijgestaan door een officieel 

erkende registeraccountant hebben wij geconstateerd 

dat over de periode 2003-2014 ruim 100 miljoen meer 

zal zijn uitgegeven dan binnengekomen. Het college 

verzwijgt dat; een zeer ernstige kwestie, die niet 

zonder gevolgen zal blijven. 

Met veel bombarie zijn twee dure integriteitonderzoeken 

tegen ons ingesteld. Ze konden echter geen enkele 

aanklacht van ons teniet doen. Wij stellen de vragen 

die anderen laten liggen en zetten door waar de 

anderen het opgeven.

Veel gedaan en nog veel te doen. Stem Nú.

Meer op www.nuwegein.nl

Tel.: 030-6080526 

Email: hbzbakhtali@hotmail.com

Twitter: @HaseenaBakhtali

Haseena Bakhtali lijsttrekker van Stadspartij Núwegein.




