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Inleiding

De VSP is een onafhankelijke, democratische, politieke beweging. De VSP 
staat voor een tolerante samenleving, waaraan iedereen kan meedoen. Niet 
afkomst maar toekomst staat centraal; niet geloof maar gedrag; niet de groep 
maar het individu.

Wij zijn al meer dan twintig jaar actief voor alle bewoners van Nieuwegein, jong 
en oud. Wij zien de tegenstellingen tussen links en rechts lokaal vervagen en 
kiezen voor oplossingen met het welzijn van de bewoners voorop. De VSP voelt 
zich verbonden door leeftijd en ervaring, maar ook door de wens onze kinderen 
en kleinkinderen een goede toekomst en een goed leefmilieu in onze stad te 
bieden.

De VSP is een stabiele lokale partij, die graag samenwerkt met andere partijen 
en nog altijd een beweging is die trouwe schare sympathisanten blijvend aan 
zich weet te binden. In de afgelopen 20 jaar is er veel veranderd. Maar hoe is 
het dan mogelijk dat de VSP onverminderd populair is gebleven?

Weet wat de mensen willen

De VSP vertegenwoordigt onze achterban in de politiek van Nieuwegein. Willen 
we krachtig en sterk overkomen dan moeten we met gezag kunnen spreken. 
Dat betekent dat onze mensen kennis van zaken moeten hebben. Maar ook dat 
we de algemene opvattingen van de inwoners moeten kennen. We zijn actief en 
betrokken, daarom zien we VSP veel in de samenleving. Zo houden we contact. 
Weten wat de mensen willen betekent niet dat we de persoonlijke 
belangenbehartiger zijn om individuele wensen te vervullen, daarvoor bestaan 
andere middelen. Wij zijn er voor iedereen.

Wij zijn al meer dan twintig jaar actief voor alle bewoners van Nieuwegein, oud 
en jong. Wij zien de tegenstellingen tussen links en rechts lokaal vervagen en 
kiezen voor oplossingen met het welzijn van de bewoners voorop. De VSP voelt 
zich verbonden door leeftijd en ervaring, maar ook door de wens onze kinderen 
en kleinkinderen een goede toekomst en een goed leefmilieu in onze stad te 
bieden.
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Lokale partij of landelijke politiek

Een lokale politieke partij heeft twee belangrijke kenmerken. De eerste is dat de 
VSP alleen actief is binnen de eigen gemeentegrenzen. Het geeft daarmee 
meteen aan voor wie de lokale partij zich inzet: voor de inwoners uit de eigen 
gemeente in de eigen gemeenteraad. En daarvoor is de lokale democratie ook 
bedoeld. Inwoners beslissen zelf over de zaken die aan de orde zijn in hun 
eigen wijk, buurt of straat. Hun ideeën en inzet zijn bepalend voor wat er moet 
gebeuren. De VSP is zo ’n lokale partij die zich al ruim 20 jaar uitsluitend inzet 
voor onze bevolking en voor niemand anders.

Een tweede kenmerk van een lokale partij is dat het geen enkele verbintenis 
heeft met een landelijke partij die vertegenwoordigd is in Den Haag. Een lokale 
partij is daarmee onafhankelijk en zelfstandig. In tegenstelling tot landelijke 
partijen in een gemeenteraad. 

Het belangrijkste verschil tussen een lokale partij als de VSP of een landelijke 
partij is daarmee helder: de VSP is er voor de eigen inwoners. 

Voor senioren en ook voor iedereen

Sommige politieke partijen kiezen er voor om in de politiek 
geloofsgetuigenissen uit te dragen of kiezen bewust voor oppositie. Overal een 
mening over hebben, maar geen verantwoordelijkheid willen dragen. VSP 
echter kiest voor het realiseren van doelen. We willen wat bereiken. Naast de 
drie hoofdzaken, ouderen, verenigingen en vrijwilligers, is dat een solide 
financieel beleid als onderliggende basis van al het gemeentelijk handelen. 
Nadrukkelijk er voor zorgen dat de gemeente Nieuwegein een sterk sociaal 
beleid voert voor de mensen die hier wonen en werken. En natuurlijk doelmatig 
handelen zodat er een hoog voorzieningenniveau beschikbaar is en een 
adequate dienstverlening tegen zo reëel mogelijke woonlasten die alleen 
kunnen worden aangepast bij beleidsintensiveringen.

 

Ervaring met nieuwe perspectieven

VSP richt zich primair op de eigen bevolking en omgeving, maar beperkt zich 
daartoe niet. Veel van de maatschappelijke ontwikkelingen komen voort uit 
mondiale gebeurtenissen, Europese beslissingen of Haagse keuzen. Wij volgen 
dit allemaal zeer intensief, denken erover na, publiceren erover en betrekken 
het in onze standpunten. De VSP is voorstander is van regionale samenwerking 
zonder echter de eigen inwoners uit het oog te verliezen. Samen sta je sterker 
en kun je meer, maar samenwerking in de regio moet wel iets toevoegen voor 
onze inwoners. Samen sta je sterker en kun je meer.
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1. Zorgen voor Nieuwegein(ers)
Welzijn en Zorg

Voor de VSP geldt dat iedereen mee moet kunnen doen aan het 
maatschappelijk leven –  jong en oud- ongeacht maatschappelijke of 
economische positie. VSP wil dat mensen die zorg nodig hebben hier altijd 
ondersteuning voor krijgen, zowel de jeugd als ook de ouderenzorg moet 
excellent zijn in onze gemeente. Onze ouderen hebben tenslotte aan de wieg 
gestaan van onze welvaart. 

VSP vindt dat ouderen, gezinnen met problemen of inwoners met hulpvragen 
geholpen moeten worden. Onze inzet blijft zich richten op die burgers die onze 
hulp en ondersteuning het hardste nodig hebben. Een verantwoord 
gemeentelijke beleid hiervoor is nodig of iemand beperkingen heeft of niet.

De functies en verantwoordelijkheden van wijk-netwerken moeten nog steeds 
beter gedefinieerd worden. Dit geldt ook  voor de jeugd-gezondheidszorg en het 
jeugdwerk. Daarbij moeten verantwoordelijkheden en controle niet vergeten 
worden.

Het is belangrijk om de jeugd en hun ouders hier bij te betrekken. Activiteiten 
die vanuit de jongeren zelf worden geïnitieerd, dienen serieus bekeken te 
worden en desgewenst adequaat  ondersteund. Verder is het onze taak 
jongeren de middelen aan te dragen voor een gezonde leefstijl en zelf iets te 
doen tegen alcohol- en drugsmisbruik en voor een gezonde leefstijl.

Gezondheid

Fitte ouderen leven langer in gezondheid en maken zich langer nuttig in de 
maatschappij. Ouderen spelen hierin een belangrijke rol o.a. als vrijwilliger, 
mantelzorger en oppas voor de kleinkinderen. De samenleving profiteert van 
gezonde ouderen.

De VSP maakt zich op alle fronten sterk om ouderen in staat te stellen zo lang 
mogelijk zelfstandig te leven, een goede gezondheid speelt daarbij een 
belangrijke rol. De VSP wil dat oudere inwoners inzicht krijgen welke 
mogelijkheden er zijn om fit te worden en/of te blijven.

De VSP ziet graag dat er meer openbare toiletten in de stad worden 
gerealiseerd. Dit kunnen ook toiletten zijn die openbaar toegankelijk zijn bij 
bijvoorbeeld detailhandel en andere ondernemers. De VSP verwacht dat de 
gemeente hier het voortouw in neemt in samenwerking met, bijvoorbeeld, de 
Maag, Darm en Lever - Stichting.
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Sport en bewegen

Niemand mag aan de kant blijven staan, iedereen moet kunnen meedoen. Dat 
geldt zeker voor onze jongeren. Deelname aan een vereniging is goed voor de 
ontwikkeling van kinderen op sociaal gebied waarbij met elkaar iets wordt 
bereikt. Bij een sportvereniging waar de lichamelijke ontwikkeling wordt 
gestimuleerd of bij een culturele vereniging waar muzikale talenten aan bod 
komen. Kinderen die sociaal en actief zijn groeien op tot evenwichtige mensen, 
zoeken uitdaging, tonen lef, nemen initiatief, bewegen voldoende en voorkomen 
zo obesitas.

Wij stellen vast dat zowel de binnen- en de buitensport in onze gemeente goed 
op orde zijn en goed in staat zijn hun sportieve –  en recreatieve activiteiten 
adequaat aan te bieden. Van belang is dat deze gunstige positie wordt 
vastgehouden. Dat is een belangrijke opdracht voor de clubbesturen en de VSP 
steunt hen daarin zodat onze accommodaties op en top in orde zijn. 

 

Ondersteuning (Geynwijs)

Het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning loopt in Nieuwegein, 
redelijk goed. Het vervolg daarop brengt veel grote veranderingen met zich 
mee. Het gaat over activeren van buurtbeleid, wijkplatforms en eigen 
initiatieven, maar ook over bestaande instellingen en hun zorg- en welzijnstaken.

Een integrale aanpak op bestuurlijk niveau is noodzakelijk met duidelijke visies 
en planontwikkeling. Vele organisaties zijn hierbij betrokken. Gebruik het 
potentieel van de mensen en hun onderlinge  verbanden om de aanpak te 
versterken.

De verdere ontwikkeling van onze stad brengt een aantal risico’s mee die 
integraal in de plannen meegewogen moeten worden. Duurzaamheid speelt 
een belangrijke rol maar welzijn evenzo. Dat betreft dan de gevolgen van 
geluidsoverlast, verslechtering van luchtkwaliteit, risico’s extra verkeer en 
mobiliteit, bouwactiviteiten en nijverheid. Het streven naar een optimale balans 
tussen mens, omgeving en economie betekent voor onze stad ook dat binnen 
ontwikkelingen en projecten ook de maatschappelijke en gezondheidsaspecten 
meegenomen worden.
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2.  Samen zijn met Nieuwegein
Alle senioren kunnen meedoen

Nog nooit hadden burgers zo veel kennis ter beschikking. De gemeente moet 
leren hierop in te spelen om te weten hoe hier mee om te gaan. Dit nalaten zal 
het vertrouwen in de gemeente ernstig kunnen schaden en wantrouwen 
veroorzaken. Vooral de communicatie met inwoners zal op dit punt verbeterd 
moeten worden. De samenwerking werkt niet wanneer onze inwoners te laat, 
onvolledig of niet geïnformeerd worden.

De VSP vindt dat gemeentelijke taken binnen wet- en regelgeving zich meer 
moeten ontwikkelen in de richting van toetsen van plannen en het stimuleren 
van de maatschappij om zelf  inbreng te leveren. 

Voor de VSP zijn de ouderen speerpunt van beleid voor de komende jaren. Wij 
vinden dat met deze bevolkingsgroep door de Haagse politiek al jarenlang 
wordt gesold. Hoewel het juist deze generatie is die ons land na de oorlogsjaren 
heeft opgebouwd en de welvaart heeft gebracht, worden ze nu door vele 
politieke partijen aan de kant gezet. Bij ongewilde werkloosheid hebben ze 
nauwelijks kans op een acceptabele nieuwe baan. De gepensioneerden zien 
hun koopkracht verdampen en de zorg- en woonlasten enorm stijgen. 

De ene keer zijn ouderen de mensen met de grootste kapitalen, die dus niets te 
klagen hebben. Dan weer worden ouderen weggezet als de mensen met de 
meeste zorgkosten en die daardoor te duur en te oud worden. De VSP ziet 
ouderen niet als een overbodige doelgroep maar (h)erkent deze inwoners als 
mensen met veel kwaliteit en potentieel, die onze gemeente nog veel te bieden 
hebben.

VSP vindt dat op deze bevolkingsgroep vol moet worden ingezet. In de 
levensfase tussen 65 –  75 jaar, afhankelijk van de persoonlijke 
omstandigheden, kan de levenservaring, goede opleiding en vitaliteit optimaal 
benut worden voor de samenleving. In een evenwichtige mix tussen 
ontspanning en genieten mag worden verwacht dat zij hun talenten inzetten in 
vrijwilligerswerk, ondersteuning van hun kinderen en buurt, inzet in de directe 
omgeving.

Op latere leeftijd mogen juist zij van overheid en omgeving verwachten dat zij 
geholpen en ondersteund worden, waar het gaat om goede hulpmiddelen, hulp 
bij digitale zaken, adequate medische voorzieningen en passende huisvesting. 
Ouderen die op zichzelf willen blijven wonen krijgen van de VSP de 
mogelijkheid om hun huis aan te passen met een zogenaamde “Blijvers lening” 
hierdoor hoeven ouderen niet te verhuizen uit hun vertrouwde buurt. 
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De VSP wil dat de gemeente de openbare ruimte zo inricht dat ouderen met 
rollators of met een scootmobiel zonder gevaar en problemen zich kunnen 
voortbewegen. 

Specifiek moet bekeken worden welke ondersteuning vanuit familie of buurt 
gegeven kan worden en welke hulp vanuit de gemeente georganiseerd moet 
worden om prettig oud te worden. De gemeente dient voorbereid te zijn op de 
sterke toename van het aantal mensen dat wordt geconfronteerd met dementie. 
Een blijvende vorm van aanpak is hiervoor nodig, zowel op het gebied van 
verzorging, begeleiding en huisvesting. 

 

Cultuur

Niemand mag aan de kant blijven staan, iedereen moet kunnen meedoen. Dat 
geldt zeker voor onze jongeren. Het lidmaatschap van een vereniging is goed 
voor de ontwikkeling van kinderen. Op sociaal gebied waarbij met elkaar iets 
wordt bereikt, samenwerking plaatsvindt, verantwoordelijkheid wordt 
bijgebracht. Bij een sportvereniging waar de lichamelijke ontwikkeling wordt 
gestimuleerd of bij een culturele vereniging waar muzikale talenten aan bod 
komen. Kinderen die sociaal en actief zijn groeien op tot evenwichtige mensen, 
zoeken uitdaging, tonen lef, nemen initiatief, bewegen voldoende en voorkomen 
zo obesitas.

De VSP wenst de positieve houding van de gemeente op het gebied van kunst 
en cultuur en het faciliteren van amateurkunst  ook in de komende periode van 
harte te ondersteunen. 

Onze stad moet voor iedereen, jong en oud, een verscheidenheid aan culturele 
mogelijkheden bieden. Cultuur moet ook voor minder draagkrachtigen 
betaalbaar blijven. De gemeente moet voor allerlei kunstuitingen een platform 
faciliteren. Amateurkunst, kunstmarkten dienen gestimuleerd  te worden. Tevens 
dient men rekening te houden dat cultuur één van de belangrijkste factoren is 
rondom meedoen en integratie. 

De bibliotheek is meer en meer de huiskamer van Nieuwegein, naast het lenen 
van boeken worden er diverse activiteiten gehouden zoals talentontwikkeling, 
kennis opdoen en genieten van cultuur. De VSP wil dat het bibliotheekwerk 
optimaal ondersteund blijft worden. 
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Verenigingsleven

De basis van een goede en sociale samenleving is de belangeloze inzet van 
onze inwoners en verenigingen en niet de overheid met alle betuttelende 
regeltjes of ingewikkelde subsidieverordeningen. Vrijwilligers en verenigingen 
zijn bepalend voor de kwaliteit van ons leven en ons welbevinden. Ze zijn voor 
veel mensen van groot belang voor een plezierige dag invulling, voor 
ontmoeting en begeleiding, voor hulp en zorg. Onze maatschappij kan niet 
zonder al die mantelzorgers, collectanten, organisatoren en stille krachten. 
Sportclubs, zangkoren, muziekverenigingen of kerken kunnen zonder 
vrijwilligers niet functioneren. 

De VSP bepleit een verdere versterking van de vrijwilligers en verenigingen, in 
samenhang met wijk- en buurtgericht werken, omdat juist zij de basis van het 
functioneren van onze straten, wijken, buurten en dorpen zijn.

Daarom kiest de VSP juist voor deze groep. Ons hele beleid en ons bestaan als 
lokale politieke partij richt zich op ouderen, vrijwilligers en verenigingen. De 
gemeente kent een vrijwilligershuis, met onder andere een collectieve 
vrijwilligersverzekering.

Al onze wijk en buurtverenigingen, de sportclubs, maar ook de culturele 
organisaties of muziekbeoefenaars hebben nooit tevergeefs een beroep op de 
VSP gedaan. Ook in de komende bestuursperiode kunnen zij op ons rekenen.

De VSP blijft van mening dat voorzieningen dichtbij aanwezig moeten zijn, het 
liefst in de eigen vertrouwde woonomgeving. In het kader van wijk en 
buurtgericht werken kunnen deze activiteiten ook gefaciliteerd worden. Met 
name de zorg dat de accommodaties ook voor de toekomst verzekerd kunnen 
zijn van (groot)onderhoud om de kwaliteit te waarborgen. De VSP wil dat de 
gemeente hier een proactieve rol in neemt zowel qua kennis als financiering. 
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Wijk en buurtgericht werken

Wijknetwerken kunnen met de juiste aanmoediging een belangrijke rol vervullen 
bij de verdere ontwikkeling van onze stad. Zij weten vaak veel meer van hun 
wijken dan de politiek en de gemeentelijke organisatie.

Buurtcentra als kloppend hart zullen ondersteund moeten worden om een 
stukje kwaliteit te kunnen leveren in de buurt/wijk.

De VSP bepleit een verdere versterking van de vrijwilligers en verenigingen, in 
samenhang met wijk- en buurtgericht werken, omdat juist zij de basis van het 
functioneren van onze straten, wijken, buurten en dorpen zijn.

Ondanks de globalisering en internationalisering van veel zaken blijft uiteindelijk 
het eigen huis, de eigen wijk, buurt en straat het eerste domein van de 
inwoners. Daar wordt gewoond, geleefd en vinden de contacten plaats. Terecht, 
en met volle instemming van de VSP, dat de gemeente Nieuwegein zich richt op 
wijk- en buurtgericht werken. Steunpunten in de wijken worden benut voor 
ontmoeting en begeleiding. Samen met buurtgenoten wordt 
verantwoordelijkheid genomen voor het schoon, heel en veilig houden van de 
directe omgeving. Wordt er omgezien naar elkaar. 

De VSP vindt dat deze aanpak verder moet worden ontwikkeld. Bewoners 
moeten zelf de regie nemen over hun eigen leven en hun omgeving. Samen 
met de eigen buren, buurt- en/of stadsgenoten. De tijd is voorbij dat de overheid 
alles opruimt wat de bewust vervuilende burger van zich afgooit. Elkaar 
aanspreken op ieders verantwoordelijkheid en zelf de handen uit de mouwen, 
zowel in straat en plantsoen en bij de oudere buren die hulp nodig hebben, is 
het nieuwe credo. 

Dorpscentrum Vreeswijk en Jutphaas

Het centrum van Nieuwegein beperkt zich niet alleen tot Cityplaza maar ook de 
oude kernen Jutphaas en Vreeswijk, waar Nieuwegein uit is ontstaan. De VSP 
vraagt blijvende aandacht voor deze twee kernen. Waar mogelijk kan de 
gemeente zorgen voor optimale inrichting en infrastructuur zodat het beter 
wordt voor ondernemers om zich hier te vestigen en leegstand tegen te gaan.

Natuurlijk zijn het in gang zetten van dergelijke ontwikkelingen afhankelijk van 
eigenaren, initiatiefnemers en de marktontwikkelingen. 

De VSP vindt dat van gemeentewege alles in het werk moet worden gesteld om 
de ontwikkelingen te stimuleren en te faciliteren in samenspraak met de lokale 
ondernemers en bewoners.
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De VSP ziet graag dat er meer openbare toiletten in de stad en wijkcentra 
worden gerealiseerd. Dit kunnen ook toiletten zijn die openbaar toegankelijk zijn 
bij bijvoorbeeld detailhandel en andere ondernemers. De VSP verwacht dat de 
gemeente hier het voortouw in neemt in samenwerking met bijvoorbeeld de 
Maag, Darm en Lever -  Stichting.
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3.  Opgroeien in Nieuwegein
Onderwijs

Goed onderwijs geeft een goede start. De VSP vindt een goede ontwikkeling en 
gelijke kansen daarbij voor elk kind van groot belang. Hiervoor is een goede 
opvoeding en onderwijs op maat op de school van groot belang. De juiste 
combinatie van vorming thuis en op school vormt de basis voor een positieve 
ontwikkeling in het verdere leven. Ouders dragen de eerste 
verantwoordelijkheid voor hun kinderen, de overheid en de verschillende 
organisaties helpen daarbij.

Ondersteuning in dit proces begint al bij het consultatiebureau. Ook de 
voorschoolse opvang, het basis- en voorgezet onderwijs, het Centrum voor 
Jeugd en Gezin participeren in de ontwikkeling van het kind. 

De gemeente heeft een wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting 
voor het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs (renovatie/nieuwbouw). 
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van 
het schoolgebouw. De VSP vindt het belangrijk dat onze kinderen onderwijs 
krijgen in een kwalitatief goed schoolgebouw waar energiebesparende 
maatregelen en onderwijskundige functionaliteiten in meegenomen zijn. Op die 
manier kan er kwalitatief goed onderwijs gegeven worden, gebruik makend van 
toekomstbestendige voorzieningen. 

 

Participatie

De VSP vindt het belangrijk dat onze gemeente voor onze jongeren een 
aantrekkelijke gemeente is en blijft. 

Gelukkig kunnen zij nu al gebruik maken van de voorzieningen die er zijn en 
zoals die worden aangeboden door de vele verenigingen en instellingen. 

Maar ook de oudere jeugd is belangrijk. Onderwijs en bedrijfsleven moeten 
gezamenlijk zorgen voor voldoende stageplaatsen, zodat scholieren ook in de 
eigen gemeente een leerplek kunnen vinden en deze later kunnen omzetten in 
een echte werkplek. 

Veel jeugdigen en jongeren hebben het prima naar de zin in onze gemeente. 
De VSP vindt dat de plaatselijke overheid alles op alles moet zetten om deze 
groep voor onze gemeenschap te behouden. Dit kan door het behoud van een 
aantrekkelijk voorzieningenniveau, goed onderwijs en stageplaatsen, 
werkgelegenheid en adequate huisvesting. Ze zijn waardevol. We vinden het 
belangrijk dat er voor alle leeftijdscategorieën voldoende 
recreatiemogelijkheden zijn.
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4.  Wonen in Nieuwegein
Woongenot voor senioren

In Nieuwegein is nu 20% van de inwoners ouder dan 65 jaar (13.200 inwoners) 
en tot 2035 zal dat aantal groeien naar meer dan 25%! De vraag naar 
levensloopbestendige en senioren woningen zal steeds maar groter worden.

Dit soort woningen wordt veel te weinig gebouwd. Het gevolg is dat oudere 
inwoners veel te lang vast zitten in te grote woningen. Jammer, want bij 
voldoende aanbod van levensloopbestendige en senioren-woningen zou 
eindelijk meer doorstroming op gang komen in een markt die al lang op slot zit. 

Dit woningprobleem heeft ertoe geleid dat Stichting Knarrenhof al 10 jaar 
landelijk actief is met ontwikkeling en bouw van dit soort woningen. Knarrenhof 
staat voor: "een plek waar mensen zelf hun eigen en gemeenschappelijke 
woonruimte bepalen. Waar ze onderling afspreken elkaar te helpen, wanneer 
dat nodig is. Een plek waar de woningen berekend zijn op een moment waarop 
meer zorg nodig is. Een plek die duurzaam is en toch toegankelijk is voor 
mensen met een krappere beurs. Waar autonomie, samen leven en privacy 
hand in hand gaan". 

Ook in Nieuwegein zijn de plannen voor een Knarrenhof zeer actueel 
geworden. Samen met Stichting Knarrenhof zijn  inwoners van Nieuwegein al 
enige tijd bezig om een Knarrenhof in Nieuwegein te realiseren. De VSP 
ondersteunt deze vormen van wonen zeer en zou graag zien dat er structureel 
in het ruimtelijke beleid op meer van dit soort concepten worden ingezet.

Het is van groot belang dat het aantal te bouwen woningen zo effectief mogelijk 
wordt ingezet, gelet op de vraag naar zorgwoningen, de effecten van 
demografische ontwikkelingen (meer eenpersoonshuishoudens, meer ouderen).

De VSP blijft zich hardmaken voor voldoende starterswoningen, goede 
seniorenhuisvesting en betaalbare huurwoningen. 

Door de landelijke ontwikkelingen dat ouderen en mensen met een beperking 
langer zelfstandig moeten blijven wonen, is de behoefte aan levensbestendige 
woningen groot. De VSP wil dan ook dat met de nieuwbouw, verbouw en/of 
renovatie hiermee rekening wordt gehouden. Ontwikkelingen met betrekking tot 
energiezuinig gebruik zullen scherp worden gevolgd. 

De VSP is ook voorstander van het realiseren van woningen voor ouderen die 
voorzien zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Door toepassing van digitale 
mogelijkheden en moderne technieken kunnen ouderen langer en veiliger 
zelfstandig blijven wonen. Ook nieuwe woonconcepten en particuliere 
initiatieven op dit gebied ondersteunt de VSP volledig. 
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Woonzorgzones

Er is gedurende meerdere raadsperiodes nagedacht over het opzetten van 
woonzorg zones, met specifieke functies gericht op senioren. Dit concept moet 
het verdwijnen van de zorginstellingen en het zelfstandig blijven wonen van 
senioren vergemakkelijken. Dit vraagt naast extramurale zorg en een groot 
aantal activiteiten - vaak vrijwillig –  teneinde te voorkomen dat senioren in hun 
eigen woning vereenzamen. In het kader van de  participatiemaatschappij 
verdient het concept woonzorg zones continue aandacht.

 

Woningen voor Nieuwegeiners

De VSP wil de verdeling sociaal (dertig procent) en vrije sector woningen 
(zeventig procent) handhaven. Ook vraagt de VSP aandacht voor de 
zogenaamde middengroepen, zij die teveel verdienen voor een sociale 
huurwoning maar te weinig voor de “echte” vrije sector. Woonmobiliteit voor 
senioren moet gestimuleerd worden, waar nodig ook financieel. 

De VSP is voor duurzaam (energieneutraal), nul treden, betaalbaar en 
toekomstbestendig bouwen.

De VSP is tegen bouwen in het groen en tegen het plaatsen van windmolens in 
de nabijheid (nadelige effecten) van woonwijken en voor de plaatsing van 
goede geluidsschermen voor de wijken vlak naast de hoofdwegen.
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Verduurzaming van woningen

De VSP vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie zou moeten geven voor 
wat betreft duurzame ontwikkelingen. Hiermee bedoelen we de voortzetting van 
de stimuleringslening en de subsidiemogelijkheden voor verder verduurzaming 
van woningen, sportaccommodaties, bedrijven en instellingen. 

Het eerste dat zou moeten gebeuren is het opstellen van een helder 
visiedocument waarin beschreven wordt welke keuzes we gaan maken als 
gemeente. Dit zou een prima thema zijn om samen met de inwoners vorm te 
geven. Vanuit deze visie dient de uitvoering hiervan voortvarend te worden 
aangepakt. Hierbij moeten vooral initiatieven van burgers (bewonersgroepen), 
bedrijven, instellingen en bewonersgroepen worden ondersteund. Bijvoorbeeld 
bij de gezamenlijke opwekking van schone, zonne-energie. 

Zowel landelijk als provinciaal zijn er vele regelingen, informatiekanalen en 
subsidiemogelijkheden die mensen zelf in staat stellen actief te zijn. De VSP 
bepleit het ruim bekend maken van dit soort informatie als een belangrijke 
opdracht voor onze plaatselijke overheid. 

Daarnaast moet de gemeente zich vooral inzetten voor de verduurzaming van 
de eigen gebouwen en bij die accommodaties waarop invloed kan worden 
uitgeoefend. We denken daarbij bijvoorbeeld aan scholen, wijkgebouwen en de 
sportzalen. Ook de woningbouwverenigingen, met veel vastgoed, behoren daar 
vanzelfsprekend bij. Een verstandige mix van maatregelen en betaalbaarheid 
heeft daarbij de voorkeur boven symboolpolitiek van een zonnepaneel hier en 
driedubbel glas daar.
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5.  Nieuwegein en buiten
Groen en onderhoud

Het achterstallige onderhoud van de buitenruimte in de wijken wordt aangepakt, 
maar is nog niet klaar. De VSP wil dat meldingen over de openbare ruimte met 
grote voortvarendheid worden opgepakt. Zo snel mogelijk reparaties en 
onderhoud uitvoeren voordat de openbare ruimte achteruit gaat door vernieling 
of verrommeling. Nieuwegein moet een groene stad blijven met veel 
voorzieningen. Er wordt niet gebouwd in parken.

Stadspromotie en City marketing zijn zinloos wanneer de stad niet “spic en 
span” is. Achterstallig onderhoud wegwerken kost altijd meer dan regulier 
onderhoud. 

 

Gezonde leefomgeving

De VSP vindt het belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de 
bewustwording van onze inwoners wat er in de (nabije) toekomst op het spel 
staat in onze leefomgeving. Dit vraagt om duidelijkheid, eerlijke informatie en 
daadkrachtige plannen.

Aandacht voor o.a. klimaatadaptatie, het klimaatakkoord van Parijs, 
verminderen van geluid, CO2-uitstoot, (giftige) fossiele brandstoffen, fijnstof en 
stikstofdioxide worden ook op plaatselijk niveau steeds belangrijker. Daar waar 
dit in de wijken aanpassingen vereist, moeten de inwoners van meet af kunnen 
meedenken en meepraten. De gemeente initieert voldoende uitbereiding van 
laadpunten, in lijn met de verwachte opmars van electrisch rijden.

 

Veiligheid in je leefomgeving

Veiligheid is een basisbehoefte van de samenleving. Dat gaat over 
geborgenheid thuis, in de wijk en de stad. Dat omvat schone lucht, 
verkeersveiligheid, geen gevaarlijke activiteiten in woongebieden en nog veel 
meer. Ook technische veiligheid bij de bouw, bij de inrichting van winkels, 
restaurants en fabrieken en de controle daarop, horen daarbij. De gemeente 
moet bij calamiteiten 24/7  bereikbaar zijn; de hulplijn 112 doet lang niet alles!

De VSP wil dat bevoegde instanties streng en duidelijk (handhavend) optreden. 
 Dus geen legalisering van  overtredingen. Maak ouders verantwoordelijk voor 
het wangedrag van hun kinderen. De schade van wangedrag moet verhaald 
worden op veroorzakers, als hiervoor (mobiel) cameratoezicht nodig is zal de 
VSP dit steunen.
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De VSP vindt dat onze inwoners veilig moeten kunnen wandelen en fietsen ook 
als het donker is. Daarom pleit de VSP voor meer verlichting op fietspaden en 
langs de randen van de wijken.

De overheid moet de veiligheid van burgers garanderen. De Rijksoverheid heeft 
dit onderwerp steeds meer naar zich toe getrokken en de invloed van de 
gemeenten daarop sterk verminderd. De politie is in de loop der jaren 
overgegaan van gemeentepolitie naar een nationale politie. De gemeentelijke 
brandweer maakt onderdeel uit van een regionale organisatie, die ook de 
brandweervrijwilligers in dienst heeft. De aansturing en leiding van politie en 
brandweer vindt daarom steeds meer plaats vanuit een centrale- of regionale 
organisatie. De zeggenschap van de gemeente blijft nu vaker beperkt tot 
huisvestingszaken of het formuleren van lokale speerpunten in een regionaal 
beleid.

Het veiligheidsgevoel van onze inwoners wordt gepeild in tal van onderzoeken, 
zoals die van de Veiligheidsmonitor. 

Speerpunten voor lokale thema ’s die de VSP van belang vindt zijn onder meer 
de aanpak van woning- en auto-inbraken, geluidsoverlast, vernielingen en 
asociaal verkeersgedrag.

Steeds vaker en sneller  ervaren  burgers overlast van anderen. Of dit nu 
bedrijven of medeburgers zijn of de overheid zelf is: de roep om handhaving en 
toezicht wordt steeds groter. De VSP vindt dat in eerste instantie mensen altijd 
het gesprek zouden moeten aangaan om problemen of (gevoelens van) 
overlast te bespreken. Dit kan ook door mediation of buurtbemiddeling. 
Meldingen die binnenkomen bij de gemeente dienen serieus, snel en adequaat 
te worden opgepakt. Voor het toezicht en de handhaving in de centra en wijken 
is het noodzakelijk dat, mede door een politieorganisatie die zich met name 
richt op de zwaardere criminaliteit, de capaciteit van de gemeentelijke 
toezichthouders en Buitengewoon Opsporing Ambtenaren op sterkte blijft. 

 

Vervoer en Parkeren

De VSP wil dat senioren boven de 67 vrij kunnen reizen binnen de gemeente 
Nieuwegein. Hierdoor kunnen we onder andere deze ouderen uit een sociaal 
isolement halen. Wij zouden graag onderzocht zien welke mogelijkheden het 
door de gemeente of in regioverband zelf gesubsidieerde vervoer hiervoor kan 
bieden. 
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De VSP ziet het openbaar vervoer als een goed en duurzaam alternatief voor 
de auto, hetwelk daardoor bijdraagt aan de leefbaarheid in Nieuwegein. Wij 
willen een op passagier stromen afgestemd openbaar vervoer met een emissie 
loos wagenpark. Efficiënt openbaar vervoer is van belang voor de 
bereikbaarheid van voorzieningen in de stad. Bovendien bevordert het de 
plaatselijke economie.

Om het voor kinderen, voetgangers en fietsers veiliger te maken zijn grote 
gebieden  in de gemeente Nieuwegein aangewezen als verblijfsgebieden. 
Gebieden waar iedereen –  dus ook langzame en kwetsbare 
verkeersdeelnemers –  veilig over straat kan. Auto’s zijn in het verblijfsgebied ‘te 
gast’ en moeten zich aanpassen. Ze mogen er maximaal 30 km/uur rijden.

Het doel van Duurzaam Veilig is om (ernstige) ongevallen te voorkomen 
en daar waar dat niet kan de kans op ernstig letsel nagenoeg uit te sluiten. De 
mens is daarbij het uitgangspunt: zijn fysieke kwetsbaarheid, maar ook wat hij 
kan en wil (mensen maken nu eenmaal fouten en houden zich niet altijd aan 
regels). In een duurzaam veilig verkeers- en vervoerssysteem is de 
infrastructuur zo aangepast, dat de weggebruiker zich bijna automatisch veilig 
gedraagt. Naast deze aanpak van de infra-structuur is ook een intensivering 
van de verkeershandhaving noodzakelijk.

Om het voor kinderen, voetgangers en fietsers veiliger te maken zijn grote 
gebieden in de gemeente Nieuwegein aangewezen als verblijfsgebieden. 
Gebieden waar iedereen –  dus ook langzame en kwetsbare 
verkeersdeelnemers –  veilig over straat kan. Auto’s zijn in het verblijfsgebied ‘te 
gast’ en moeten zich aanpassen. Ze mogen er maximaal 30 km/uur rijden.

30-km zones vormen het hart van Duurzaam Veilig. De inrichting van deze 
zones, dient aan een aantal inrichtingseisen te voldoen. Het is dus niet 
voldoende om een bordje met ‘maximum snelheid 30-km per uur’ te plaatsen. 
Een 30-km zone moet zo zijn ingericht dat het fysiek nagenoeg onmogelijk is 
om harder dan 30-km per uur te rijden. 

Waar de verschillende soorten mobiliteitsstromen (auto’s, vrachtwagens, 
openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen) elkaar 
ontmoeten, dienen wegen, fietspaden en looproutes hierop “Duurzaam Veilig” 
aangepast te zijn.   

In Nieuwegeinse wijken is sprake van een toenemende parkeerdruk. Deze 
situatie zal de komende jaren urgenter worden. De VSP wil daarom dat de 
gemeente een onderzoek doet naar een goed op de toekomst afgestemde 
parkeersituatie. Dit vooral  in het perspectief van  de toekomstige bouw van vele 
nieuwe woningen en appartementen.
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Ook zou de VSP graag zien dat er onderzocht gaat worden of overnacht 
parkeren van bedrijfsbussen  in de wijken geweerd kan worden door 
bijvoorbeeld een bewaakte stalling op het industrieterrein aan te bieden. 
Hierdoor zal de parkeerdruk in de wijken ook afnemen en is er geen overlast 
meer van bedrijfsbussen die regelmatig delen van trottoirs en de weg blokkeren.

De VSP streeft naar alleen bestemmingsverkeer volgens een wijk in wijk uit 
principe. Zwaar vrachtverkeer moet zo veel mogelijk buiten de woonwijken 
blijven.

De VSP vindt overigens dat het vracht- en pakketvervoer zo snel mogelijk 
getransformeerd moet worden in schone duurzame en stille transportmiddelen.
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6.  Nieuwegeinse Dienstverlening 
Gemeentelijke Financiën

Veel mensen denken ten onrechte dat het de gemeente is die via de OZB veel 
van de burgers vraagt en dat de landelijke politiek terughoudend is. De 
werkelijkheid is beduidend anders: slechts 3% van de lasten worden door de 
gemeenten in rekening gebracht, 97% door andere overheden, vooral het Rijk. 

Onze gemeente is een relatief goedkope woongemeente gebleven. Jaarlijks 
wordt dit in onafhankelijke rapportages aangetoond. 

De VSP wil in de komende bestuursperiode een solide financieel beleid voor 
onze gemeente. Participerend begroten is het uitgangspunt. Als het goed gaat 
rekening houden met tegenvallers zodat er een goede reserve positie ontstaat 
en zo min mogelijk schommelingen in de gemeentelijke lasten veroorzaakt. Dat 
is voor al onze inwoners heel belangrijk, lage woonlasten liefst onder het 
landelijk gemiddelde. De VSP wil investeren en impulsen geven  aan de 
fysieke- en sociale infrastructuur. Aanpassing van gemeentelijke bijdragen door 
onze inwoners kan alleen bij intensivering van beleid of door kortingen van 
hogere overheden.

Koopkracht gepensioneerden

In de afgelopen 10 jaar is de koopkracht van gepensioneerden flink gedaald, 
met soms meer dan 30%. De VSP wil dat er extra aandacht komt voor mensen 
die daardoor in financiële problemen dreigen te komen.

Armoede bestrijding

Armoedebeleid blijft een  belangrijke pijler van ons sociale beleid. Wie kan 
werken moet in de gelegenheid worden gesteld om te werken. Daarnaast zijn 
schuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke belasting ook 
belangrijke instrumenten in het verder terugdringen van armoedebeleid.
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Er bestaat een groep mensen met een afstand tot de samenleving. Deze 
mensen leven vaak in een sociaal isolement, voelen zich onveilig door onder 
andere psychische en/of fysieke problemen, laaggeletterdheid of analfabeet zijn 
of door leeftijd niet meedoen. Vooral kinderen kunnen door de situatie van hun 
ouders sociaal worden buitengesloten. Bekend is dat deze mensen vaak de 
overheid en zorg mijden en weinig tot geen vertrouwen in instanties hebben. 
Deze groep mensen is door COVID-19 alleen maar groter is geworden. De zorg 
heeft deze mensen niet voldoende bereikt. De VSP wil dat deze groep mensen 
actief benaderd moet worden door de zorg-, welzijns-en  gemeentelijke 
organisaties en woningcorporaties (samenwerkingspartners). De VSP wil dat er 
extra aandacht  gegeven wordt aan hulp en ondersteuning voor mensen met 
afstand tot de samenleving door samen met de samenwerkingspartners een 
(regionaal) plan van aanpak op te stellen.

Afval

Op het gebied van afvalverwerking  wil  de VSP de nieuwe werkwijze van 
afvalinzameling nauwkeurig volgen en waar nodig meteen ingrijpen om onze 
maximale mix, van dienstverlening, afvalbeperking en kostenbeheersing, te 
vervolmaken. Inspraak van onze inwoners dient gestimuleerd te worden om 
draagvlak te krijgen voor veranderingen. De VSP wil de laatste ontwikkelingen 
en onderzoeken betrekken bij keuzes die zorgvuldig gemaakt dienen te worden.

Ieder huishouden moet gebruik kunnen maken van de grijze container 
(restafval), de groene container (zonder extra kosten) en de papiercontainer. 
Verder wil de VSP dat het grofvuil weer gratis wordt opgehaald na afspraak om 
zwerfafval en overlast te voorkomen.

Een continue programma om bewustzijn over afval te promoten zien we graag 
vorm krijgen gericht op alle leeftijdsgroepen.

 

Digitale en fysieke dienstverlening

De belangrijkste taak die de gemeente heeft is die van een goede 
dienstverlening voor alle burgers. Het gaat dan om het leveren van een pakket 
aan voorzieningen en diensten die in overeenstemming zijn met de behoeften 
van onze inwoners. En waarbij het niveau van het aangebodene past bij de 
kosten die ermee zijn gemoeid. Zoals voor elk product geldt ook nu een juiste 
prijs-kwaliteit verhouding. In een aantal gevallen heeft de burger, maar ook de 
gemeente zelf, geen keuze omdat er sprake is van een monopoliepositie, zoals 
bij de uitgifte van paspoorten. 
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De VSP vindt dat in het bijzonder de digitale samenleving grote voordelen geeft 
voor mensen om mee te doen en op de hoogte te zijn. Via internet zijn 
raadsvergaderingen te volgen, aanvragen te doen, meldingen te maken, enz. 
Wie wil weten wat er in zijn omgeving voor ontwikkelingen spelen of welke 
aanvragen zijn gedaan kan zich gratis abonneren op die informatie. Hij of zij 
blijft op de hoogte, ook al bevindt men zich aan de andere kant van de wereld. 

Alle gemeenten in Nederland, en dus ook Nieuwegein, werken op dit moment 
aan het verder optimaliseren van de dienstverlening. Eén van de ontwikkelingen 
daarbij is het verder door ontwikkelen van burgerzaken en Klant Contact 
Centrum (KCC) inclusief de digitale dienstverlening. Hierin wordt alle contacten 
van inwoners met de gemeente gestroomlijnd, waardoor er sneller wordt 
geantwoord en zaken worden afgehandeld. De VSP ondersteunt deze 
werkwijze van harte en gaat er van uit dat de gemeente er alles aan zal gaan 
doen om de digitale dienstverlening optimaal te maken voor onze inwoners.

Toch kan in een aantal gevallen de digitale dienstverlening en de fysieke 
afstand tot het gemeentehuis te groot zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor oudere 
mensen of inwoners met een beperking. Nu al kent onze gemeente het systeem 
van huisbezoek of het werken met afspraken. De VSP vindt dat dit tot de 
standaard dienstverlening van de gemeente behoort te zijn en daar waar 
mensen dit willen zij thuis worden bezocht door ambtenaren of aan de 
gemeente gelieerde instellingen. Verder vindt de VSP dat de gemeente alles in 
het werk moet stellen om de dienstverlening in met name de wijken op niveau 
te houden of uit te breiden. Naast de eigen gemeentelijke dienstverlening wil de 
VSP ook dat de gemeente de zelfstandige partijen als bijvoorbeeld PostNL 
aanzet tot betere dienstverlening.

De VSP hecht aan een goed beveiligde digitale omgeving van de gemeentelijke 
software waarin de gegevens van onze inwoners niet in verkeerde handen 
kunnen komen. Voorkomen moet worden dat de gemeente door hackers 
‘gegijzeld’ kan worden.

 

Goede balans tussen wijk en centrum

Door onder andere het  veranderende aankoopgedrag van consumenten, 
bijvoorbeeld vanwege webshops op internet, staan de traditionele 
winkelgebieden onder druk. Onderzoek heeft uitgewezen dat vooral de grote 
publiekstrekkers zullen overleven én de kleinere, compactere gebieden waar 
optimale bereikbaarheid, goede service en klantvriendelijkheid overheersen. De 
Wijkwinkelcentra zijn compact en kent weinig leegstand. Het is dus belangrijk 
om hierin te blijven investeren.
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Werk en ondersteuning

De VSP streeft naar een samenleving waarin jong en oud zo veel mogelijk mee 
kunnen doen. Laaggeletterdheid verdient daarbij alle aandacht. Een goede 
samenwerking  tussen vrijwilligers en beroepskrachten en passende 
ondersteuning van de gemeente is hierbij van essentieel belang.  

De VSP wil dat de gemeente actief beleid voert om de inburgering en intergratie 
van statushouders te bevorderen. Naast het aandacht schenken aan taal en 
gewoontes blijkt het heel nuttig om ook programma’s uit te werken over hoe 
men moet solliciteren en zich moet presenteren en hoe belangrijk geletterdheid 
daarbij is.

De gemeente heeft een economische visie met de nadruk op o.a. 
werkgelegenheid. Dit impliceert dat de gemeente een belangrijke rol moet 
spelen in de economische ontwikkelingen in onze stad.  Dit vraagt om goede 
stadspromotie, samenwerking met bedrijven en instellingen en een helder zicht 
op veranderende economische omstandigheden, nieuwe technologische 
ontwikkelingen, enz. Aandacht voor ZZP-ers wordt steeds belangrijker.

Zorgpunt voor de VSP is het ontbreken van aandacht en gemeentelijk beleid 
voor leeftijdsdiscriminatie bij het vinden van werk door 55-plussers.  Dit moet zo 
snel mogelijk worden opgepakt.

De Haagse politiek laat graag en jubelend weten dat de wereldwijde crisis 
voorbij is, dat de werkloosheid afneemt en de koopkracht groeit. De 
werkelijkheid is helaas anders en de praktijk weerbarstig. Want heel veel 
mensen merken helemaal niets van de verbeteringen: de portemonnee blijft al 
jaren even leeg en ook landelijke partijen moeten steeds meer toegeven dat 
niet iedereen de voordelen ondervindt. Veel 55+ers zijn kansloos op de 
arbeidsmarkt, grote groepen in de samenleving zijn aangewezen op de bijstand 
of moeten noodgedwongen gebruik maken van de schuldhulpverlening. 

De VSP blijft zich hard maken voor het voorkomen van financiële problemen. 
Dit kan door de optimale inzet van de organisaties die in direct contact staan 
met inwoners. Door vroegtijdige signalering kunnen snel de juiste maatregelen 
worden getroffen en de juiste instanties worden ingeschakeld. 

Daarna moet snel en doelmatig worden opgetreden. Lange wachttijden zijn uit 
den boze. Adequate hulp en begeleiding moet leiden tot een kortdurende 
aanpak en een succesvolle uitkomst.

Gemeentelijke budgetten en ambtelijke capaciteit moeten toereikend zijn. Waar 
nodig dienen deze te worden verhoogd. Ondersteuning van organisaties die op 
dit terrein actief zijn, blijft nodig en mag van de VSP niet alleen rekenen op 
waardering maar extra middelen wanneer dit nodig is.
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Nieuwegein in de regio

Onze gemeente is vitaal en krachtig: we kunnen de opgedragen wettelijke taken 
goed uitvoeren, mede dankzij optimale samenwerking met omliggende 
gemeenten. De decentralisaties van de zorg is door de gemeente Nieuwegein 
op een uitstekende manier opgepakt en dit zal nu verder lokale vormen gaan 
krijgen daar waar mogelijk. De zaken zijn op orde. Er is daarom geen enkele 
reden om onze gemeente op te heffen en onderdeel te laten uitmaken van een 
andere, grote gemeente of samengevoegd te worden met tal van kleine 
gemeenten. Voordelen heeft dit immers niet.
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