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GroenLinks Nieuwegein wil op lokaal niveau werken aan het
tegengaan van de klimaatcrisis. We willen de energietransitie in de
bebouwde omgeving aanjagen. Daarnaast willen we de
kansengelijkheid bevorderen en racisme en discriminatie
tegengaan. Kortom: bij ons gaat het om klimaatbeleid en
bevorderen van gelijkheid. 

Onze inzet daarbij is gericht over 6 sporen, te weten:

INLEIDING

Over deze speerpunten leest u meer in dit programma 2022-2026. Want met de keuze
van GroenLinks voor het klimaat en sociale gelijkheid, wordt Nieuwegein een gezonde,
fijne stad om samen in te wonen.
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 1. DE GROENE STAD
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Nieuwegein is een groene stad. Hoewel onze stad omsloten wordt door drie
snelwegen en twee waterwegen, is er veel groen in onze stad te vinden. Nieuwe
inwoners trekken naar onze stad mede dankzij haar parken, groenstroken en de vele
bomen verspreid over de wijken. GroenLinks wil dit groen goed beschermen om
meerdere redenen. Allereerst is groen belangrijk in het kader van de
klimaatverandering. Bomen en struiken spelen een belangrijke rol in het opvangen
van water na een flinke hoosbui en zorgen voor de broodnodige schaduw in de
steeds warmere en zonnigere zomers. Bovendien vervullen bomen en struiken een
cruciale rol in het opnemen van CO2 en filteren ze de lucht. Op die manier zorgen
bomen en planten in onze stad voor schonere en gezondere lucht. 

Bescherming van groen is niet alleen in het kader van klimaatverandering belangrijk.
Ook de mens vaart er wel bij. Het is bewezen dat een groene omgeving een heilzame
invloed heeft op het welbevinden van mensen. Zo ontmoeten mensen elkaar vaker in
een goed ingerichte openbare omgeving zoals een park: dit vermindert eenzaamheid.
Kinderen die buiten spelen in het groen hebben minder kans op overgewicht, het
maakt hen zelfverzekerder en fitter.  

Een groene stad betekent ook voldoende ruimte voor planten en dieren. We hebben
te maken met verlies aan biodiversiteit, zoals onder andere de alarmerende
achteruitgang van insecten laat zien. Dit vraagt om een uitbreiding en verbetering van
het groen in onze stad en een omschakeling naar natuurinclusief denken. 
Groene (ecologische) verbindingszones tussen de
verschillende groene gebieden binnen en buiten de stad zijn
hiervoor essentieel. Ook de sloten en andere watergangen
zijn hierin van belang. Door de biodiversiteit te versterken,
voorkomen we ook overlast door plaagdieren. Een
voorbeeld hiervan is het ophangen van nestkasten voor
koolmezen, de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.



1.1 Groen & dierenwelzijn
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3-30-300-principe: iedereen kan vanuit het huis minimaal drie bomen zien, iedere
wijk bestaat voor minimaal 30% uit bladerdek, niemand woont verder dan 300
meter van een park of groene ruimte.

1.

2.

De soorten rijkdom aan dieren en planten willen in stand houden en waar
mogelijk verbeteren. In samenspraak met bewoners worden grasvelden,
braakliggende terreinen en boomspiegels (stukjes grond rondom bomen)
ingezaaid met inheemse bloemen en kruiden.

3.

We investeren in de kwaliteit van het groen en van de verbindingen van de
ecologische verbindingszones om de biodiversiteit te versterken.

4.

Dierenwelzijn is goed geborgd, plaagdierbeheersing is zoveel mogelijk
diervriendelijk en snoeiwerkzaamheden gebeuren seizoensgebonden en met
respect voor de dieren.

5.

De trambaan wordt vergroend en bermen langs wegen en sloten worden
ingezaaid met inheemse bloemen en kruiden en bloemen en kruiden om
daarmee vlinders, bijen en vogels aan te trekken.

Met het oog op de klimaatadaptatie hanteren wij voor bomen het principe van:
beschermen, behouden en bevorderen. Dus bomen kappen wij niet, tenzij echt
niet anders kan en dan is terugplanten de norm.

De gemeente versnelt het vergroenen van school- en stadpleinen. Van deze
pleinen is in 2025 tenminste 50% vergroend.

6.

7.

8.

Dierenwelzijn is ook onze zorg, daarom nemen we maatregelen als het opzetten
van een voedselbank voor huisdieren en het invoeren van chippen van katten.

9.

Woningcorporaties en inwoners worden actief betrokken bij het vergroenen van
de leefomgeving. Hierbij geeft de gemeente actief voorlichting en verstrekt waar
mogelijk subsidies. In de prestatieafspraken met de woningcorporaties worden
hierover doelen opgenomen.
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1.2 Woningbouw & Groen in balans

Nieuwegein was ooit bedacht voor 50.000 inwoners, maar telt na 50 jaar al 64.000
inwoners en groeit hard door. Dat vraagt niet alleen om meer woningen, maar ook
meer ruimte voor infrastructuur, economische bedrijvigheid en
recreatiemogelijkheden. Hierdoor ontstaat een grote druk op de openbare
buitenruimte. De plannen voor Nieuwegein staan niet op zich. Ze maken deel uit van
een opgave voor alle steden in de regio op het gebied van wonen, economie en
energietransitie.
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Om ook bij verdere groei een goede balans te houden tussen steen en groen, moeten
keuzes gemaakt worden. GroenLinks rekent af met het verleden waarin het groen het
vaak aflegde tegen concurrerende ruimteclaims. We zien op verschillende manieren
nog mogelijkheden tot verdere groei van het aantal woningen. Dit kan door het
omvormen van bedrijfspanden naar woningen, verdichting in de binnenstad en het
bouwen op reeds aangewezen plekken. Ook gaan we voor meer hoogbouw en
minder ruimte voor auto’s.

Tegelijk zien wij grenzen aan deze groei op ons afkomen. Waar veel mensen dicht bij
elkaar wonen, moet ook extra aandacht worden geschonken aan de manier waarop
mensen samen leven. Daarom blijven wij inzetten op gezonde en groene wijken, met
daarin kansen voor alle bewoners en respect onderling. Iets wat ook vanuit de
gemeente gestimuleerd wordt.

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Dit
betreft zowel koop- en huurwoningen voor mensen met
middeninkomens als huurwoningen voor mensen met
lagere inkomens. De wachttijd voor een sociale
huurwoning bedraagt inmiddels meer dan 12,5 jaar. Dat
is voor GroenLinks onaanvaardbaar. Dat betekent dat bij
de bouw van nieuwe woningen het accent vooral op de
woningen voor mensen met lage- en middeninkomens
moet worden gelegd.



1.2 Woningbouw & Groen in balans

:DW�ZLO�*URHQ/LQNV�

Het tekort aan sociale huurwoningen wordt drastisch teruggedrongen. Zo
nodig door als gemeente zelf te gaan bouwen of de opdracht daartoe te
geven. Daarnaast willen we de bouw van meer huur- en koopwoningen in de
middenklasse bevorderen.

Minimaal 30% van de woningvoorraad bestaat uit sociale huur.

Wonen is een recht, geen markt. Wij leggen huisjesmelkers aan banden.
Hierbij investeert de gemeente in verhuisadviseurs om oudere inwoners die
een andere woonbehoefte krijgen, te ondersteunen.

De verkoop van sociale huurwoningen mag niet ten koste gaan van het totaal
aantal beschikbare sociale huurwoningen en verkoop mag alleen tegen een
maatschappelijk te verantwoorden prijs.

We zetten in op woningbouwprojecten die een variatie van woningen
aanbieden voor mensen in verschillende levensfasen en met verschillende
woonbehoeften. We stimuleren woonvoorzieningen waar mensen met, en
mensen zonder ondersteuningsbehoefte bij elkaar wonen.
Bewonersinitiatieven worden aangemoedigd en gestimuleerd.

1.

2.

3.

4.

5.

Bij nieuwbouw met 4 of meer woonlagen in de A12-zone komen verplichte
inpandige parkeerplaatsen; de belangrijke groen-voorzieningen in dit gebied
willen we behouden.

Schone lucht is van levensbelang. Daarom hanteren we in Nieuwegein de
richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) inzake luchtkwaliteit.

Vanaf de ontwerpfase worden architecten, installateurs en deskundigen
uitgedaagd om klimaatbestendig te bouwen met gebruik van circulaire
bouwmaterialen.

6.

7.

8.

We zetten in op het blijven transformeren van leegstaande winkelpanden en
kantoorpanden tot woningen.

9.

We willen alle nieuwbouw van woningen die minstens energieneutraal is, maar
liever nog energiepositief, bevorderen. Dit geldt ook voor circulair
watergebruik. Nieuwbouw bevat standaard natuurvoorzieningen, zoals
nestkasten voor vogels. Ook is er aandacht voor de groene buitenruimte.

10.
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Als het aan GroenLinks ligt, staan we aan de vooravond van een Groene Eeuw; de
vervuilende, grijze industrie verdwijnt en het leven, produceren en consumeren
worden klimaatneutraal en circulair. De fossiele wereld wordt afgebouwd en de
duurzame samenleving wordt opgebouwd. Wat betekent dat voor Nieuwegein?
Welke stappen kunnen wij als stad zetten en hoe kunnen we actief bijdragen aan
deze ontwikkelingen?

Voor Nieuwegein willen we zorgen dat het die fijne groene stad blijft. We vinden een
aantrekkelijk, bruisend stadshart met een grootstedelijke uitstraling belangrijk.
Daaromheen groene wijken, gevarieerde woningen en voldoende voorzieningen
waar het goed toeven is. Waar het water bij hoosbuien weg kan en de hitte minder
vat krijgt. Waar voldoende plekken zijn om de elektrische fiets en auto op te laden en
waar we als bewoners met elkaar inzetten op minder energieverbruik. En wat we
verbruiken is duurzaam opgewekt.

2. DE DUURZAME STAD
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2.1 Klimaatcrisis
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De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd en de aanpak daarvan staat
daarom voor GroenLinks op nummer één. Het tegengaan van de opwarming van de
aarde vergt al onze daadkracht, creativiteit en wil tot samenwerking. Daarnaast zien
we de gevolgen van klimaatverandering al wereldwijd. En ook in Nieuwegein ervaren
we problemen zoals hitte, droogte en hevige buien. 

Omdat het verlies van biodiversiteit en de wereldwijde gigantische vervuiling naast de
klimaatcrisis twee andere verwoestende crises zijn, zetten wij vol in op de circulariteit.
Bij een circulaire economie worden materialen hergebruikt en niet weggegooid aan
het eind van hun levensduur. Dit draagt bij aan het tegengaan van de vervuiling.
Bovendien voorkom je dat we op zoek moeten naar nieuwe grondstoffen, waar vaak
biodiversiteit mee verloren gaat.

Wij durven voorop te lopen in de aanpak tegen
klimaatverandering. Dat doen we door de vervuilers te laten
betalen en de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten
dragen. En we delen de opbrengsten van vergroening eerlijk.
Dat vraagt een actieve overheid die investeert en ingrijpt
wanneer dat nodig is. Met een economie die ten dienste
staat van de samenleving en met een gezonde balans tussen
werken, wonen, natuur, landbouw en vervoer. Want een
wereld waarin duurzaamheid, eerlijkheid, welvaart en welzijn
samengaan, is mogelijk. Als we maar durven te kiezen.



2.1 Klimaatcrisis
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1. Alle mensen met een inkomen beneden modaal krijgen compensatie voor het
nemen van klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen. De lusten en lasten van
onze groene politiek worden goed verspreid over de stad en inwoners.

Al het maatschappelijk vastgoed (bijv. gebouwen van de gemeente) wordt zo
spoedig mogelijk verduurzaamd. 

Er komen logistieke pakjes-hubs op strategische plekken in de stad. Daar kunnen
alle pakketten achtergelaten en opgehaald worden, zodat pakketbezorgers niet
meer ieder afzonderlijk de wijken in hoeven te rijden.

Woningen zijn klimaatneutraal en waar mogelijk energie-positief. Bij
verduurzaming van wijken en onze gemeente kunnen de bewoners
meebeslissen over de vormgeving. 

In de prestatieafspraken met woningbouwverenigingen wordt vastgelegd hoe
huurders ondersteund worden bij het klimaatneutraal maken van de woning.

2.

3.

4.

5.

Ons water moet schoner. We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit van
het water door de verspreiding van plastics, pesticiden, bestrijdingsmiddelen en
medicijnresten terug te dringen. We zetten erop in dat water beter wordt
opgevangen en verwerkt. Van water afvoeren naar slim water vasthouden.

Mensen die hun tuin onttegelen krijgen hiervoor een beloning. Hiervoor komen
ook groenadviseurs die mensen gratis adviseren hoe ze hun tuin dier- en
klimaatvriendelijk kunnen maken.

6.

7.

8.

We werken toe naar een circulaire maatschappij. We verplichten
projectontwikkelaars om een materialenregister op te stellen. Mensen worden
gestimuleerd om zelf ook bij te dragen aan het verkleinen van de hoeveelheid
afval dat niet hergebruikt kan worden. De gemeente komt met een Circulair
Materialenplan. Kringloopwinkels verdienen een prominente plek in de stad; ze
horen bij een moderne stad. 
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2.2 ENERGIETRANSITIE

Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere
opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Om
aan de afspraken van Parijs te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele
brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Het doel van het
Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met
95-100% in 2050. De inzet van GroenLinks is om bij het realiseren van de
energietransitie de kansen voor gezondheid, veiligheid en natuur maximaal te
benutten. Tevens zetten wij in op het consuminderen: het verminderen van de
consumptie op allerlei terreinen zoals kleding, elektrische apparaten, voedsel, etc.

ΔQOHLGLQJ
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ENERGIETRANSITIE

1.

Er komen voldoende elektrische laadpalen voor fiets en auto.8.

7. Bewoners praten mee over de energie-transitie in hun wijken. Zij worden
gehoord, gestimuleerd en gefaciliteerd in de overgang naar groene energie.

6. Als warmte-alternatieven zetten wij in op onder andere groene stadsverwarming,
elektriciteit, WKO (warmte-koude-opslag), aardwarmte (geothermie) en warmte
uit water (aquathermie).

5. Eigenaren van huurwoningen verplichten we om te investeren in de
energieprestaties van hun woningen. De rekening van het klimaatneutraal maken
van (sociale) huurwoningen mag niet terecht komen bij huurders.

4. De jaarlijks beschikbare subsidie voor duurzame energie-initiatieven van
inwoners voor bestaande bouw wordt fors verhoogd.

3. Bij nieuwe energiebronnen hanteren we het uitgangspunt van zeggenschap. We
zetten in op coöperatief eigenaarschap door de opbrengsten van bijvoorbeeld
windmolens en zonnevelden in te zetten op voorzieningen die bewoners wensen
(zwembad, cultureel innovatie-plek, broeinest voor kunstenaars en startende
ondernemers, een jeugdplek etc.).

2. GroenLinks blijft zich hardmaken voor een mix aan opwekkers van schone
energie, zoals zon, wind, oppervlaktewater en aardwarmte. Die mix omvat dus
ook, bij de schaal van Nieuwegein passende, windturbines. We willen deze
plaatsen op plekken waar burgers er zo min mogelijk last van hebben, zoals langs
de A27.

Energiebesparing is de basis: we zetten vol in op voorlichting over wat mensen en
bedrijven hier zelf in kunnen doen.

:DW�ZLO�*URHQ/LQNV�
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GroenLinks vindt het belangrijk dat Nieuwegein een stad is waar iedere inwoner zich
thuis voelt en zelf iets van het leven kan maken. Daarbij is het belangrijk dat mensen
zich uitgenodigd weten om bij te dragen aan de eigen omgeving. Daarom zetten wij
vol in op een wijkgerichte aanpak. Op de schaal van een wijk weten mensen elkaar te
vinden, kunnen zij hun krachten bundelen en omzien naar elkaar.

Veel van het streven naar een inclusieve stad kan gerealiseerd worden in het
algemene beleid, maar soms zijn ook specifieke maatregelen nodig. Dit geldt onder
andere voor mensen met een beperking, want voor hen is het vaak nog moeilijk is om
deel te kunnen nemen aan alle aspecten van onze samenleving. Het VN-verdrag voor
de rechten van mensen met een handicap verplicht de gemeente om hier aandacht
aan te besteden. 

Een andere groep die gerichte aandacht nodig heeft zijn de mensen met een
taalachterstand. Uit onderzoek van geletterdheidinzicht.nl blijkt dat 12% van de
volwassenen in Nieuwegein moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak
kunnen ze wel lezen, maar ze hebben moeite om de inhoud van wat ze lezen te
begrijpen. Dat belemmert ze in hun deelname aan de samenleving op tal van
gebieden, zoals de communicatie met officiële instanties, het vinden van een baan,
het begrijpen van medische informatie, enzovoort. 

Dat kan alleen als we ons richten op gelijke kansen voor
iedereen. In een inclusieve stad is geen plaats voor
discriminatie van mensen vanwege welke culturele of
religieuze achtergrond dan ook, of van LHBTQIA+'ers.
Nieuwegein moet dan ook een stad zijn die vluchtelingen
(zowel statushouders als asielzoekers) en andere migranten
verwelkomt en helpt hun weg te vinden.

3. DE INCLUSIEVE STAD
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De stad is van iedereen en iedereen moet kunnen bijdragen aan het vorm geven
aan de stad. Dat kan aan de ene kant door initiatieven van inwoners als
gemeente te ondersteunen. Aan de andere kant betekent het ook dat inwoners
invloed moeten kunnen uitoefenen op besluiten van de gemeente. De
betrokkenheid en denkkracht van de inwoners kan bijdragen aan het oplossen
van de vragen die er liggen. Een goed participatiebeleid vervult een grote rol in
het opbouwen van vertrouwen, over en weer. Dit vraagt van alle betrokken
partijen een grote inzet, lef én een goede organisatie. Het vraagt om
participatietrajecten waarbij inwoners van meet af aan betrokken zijn. Belangrijk
is om de participatie zo in te richten dat zowel voor- als tegenstanders van een
voorgenomen ontwikkeling hun mening goed naar voren kunnen brengen.
Speciale aandacht vraagt GroenLinks voor mensen die zich afgekeerd hebben
van de samenleving als gevolg van allerlei negatieve ervaringen met de overheid.
Eén van de vormen die daarvoor geschikt zijn, is het instellen van een
Burgerforum met een representatieve vertegenwoordiging middels loting onder
inwoners van de stad. 
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3.1 Inclusiviteit & participatie
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Tegen iedere vorm van discriminatie of achterstelling wordt (pro-)actief
opgetreden.

Bij beleidsontwikkelingen worden altijd de mogelijke effecten op de
kansengelijkheid meegewogen. 

Voor mensen met een taal- en/of rekenachterstand worden specifieke
programma’s ingezet om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling. De
gemeente investeert daarbij jaarlijks in de aanpak van laaggeletterdheid met een
gevarieerd aanbod van maatregelen. Daardoor kunnen we mensen met
laaggeletterdheid vinden en kunnen zij ook een passend aanbod krijgen. De
gemeente communiceert zelf in eenvoudige taal en zo nodig ook in andere talen
dan alleen het Nederlands. 

Er komt een burgerforum dat onderdeel uitmaakt van het participatiebeleid.

In samenspraak met ervaringsdeskundigen met een beperking, of andere
inwoners met een achterstand, worden beleid en acties ontwikkeld om hun
deelname aan de samenleving te bevorderen. 

1.

2.

3.

4.

5. De gemeente stelt heldere eisen aan een participatietraject, die ook gelden voor
initiatiefnemers. Verder ziet de gemeente erop toe dat initiatiefnemers
zorgvuldige participatietrajecten opzetten voor omwonenden en
belanghebbenden. De gemeente geeft hiervoor heldere kaders aan.

In subsidievoorwaarden voor organisaties die een bijdrage van de gemeente
ontvangen is als voorwaarde opgenomen dat de organisaties een
diversiteitsbeleid voeren.

6.

7.

8.

Het aanbod van (cultuur)voorzieningen is divers en spreekt verschillende
culturen en leefstijlen aan.

Nieuwegein moet dan ook een stad zijn die vluchtelingen (zowel statushouders
als asielzoekers) en andere migranten verwelkomt en helpt hun weg te vinden.

9.

We kiezen voor gemengde wijken waarin delen van de wijk meer homogeen
kunnen zijn. Zo zetten wij in op een ongedeelde stad, dus een stad met minder
segregatie en meer kansengelijkheid.

10.
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3.2 Welzijn, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie zijn belangrijke voorzieningen die bijdragen aan een
gezond leven, een fijne sfeer en verbondenheid met elkaar. Die moeten dan ook
goed bereikbaar zijn voor iedereen. Mensen willen hun vrije tijd goed besteden en
ieder heeft daarvoor een eigen voorkeur. Dat kan variëren van sporten, recreëren in
mooie natuurgebieden, recreatie in of op het water van rivieren of plassen, bezoek
van theater en musea, genieten tijdens evenementen of het zelf bespelen van een
muziekinstrument. Teveel om op te noemen. Een goed aanbod van mogelijkheden
om de vrije tijd zingevend door te brengen is belangrijk voor het welzijn van de
gemeente en haar inwoners. 

Utrecht ligt op een steenworp aftand en heeft een breed cultuuraanbod: exposities,
theaters, clubs, bioscopen, musea, enzovoort. Het is logisch dat veel inwoners van
Nieuwegein daar gebruik van maken. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om
ook in onze stad het cultuuraanbod te versterken op een manier die
onderscheidend is van het aanbod in Utrecht. Hoewel de gemeente zelf geen
culturele of recreatieve organisaties runt, heeft ze wel invloed op wat aan de
inwoners geboden wordt en hoe ze daar gebruik kunnen maken. GroenLinks vindt
het belangrijk dat cultuur voor iedereen toegankelijk is, dus ook voor mensen met
een minder dik gevulde portemonnee. De gemeente verstrekt faciliteiten of subsidie
voor organisaties op het gebied van kunst en cultuur en kan door speciale regelingen
de toegang tot deze voorzieningen voor mensen met een laag inkomen mogelijk
maken. Corona heeft grote impact (gehad), zeker ook op de culturele- en
evenementensector. De verwachting is dat de effecten nog lang zullen doorijlen. Wij
willen de problemen lokaliseren en meehelpen de sector er weer bovenop te helpen
voor zowel professionals, amateurs als ook publiek.

Het is belangrijk dat mensen ook kunnen recreëren in groene gebieden. Samen met
omringende gemeenten en de provincie is de gemeente verantwoordelijk voor het
beheer en de ontwikkelingen van belangrijke natuurgebieden die voor recreatie
geschikt zijn. Ook kan de gemeente in de wijken en parken ontmoetingsplekken voor
inwoners en speel-gelegenheden voor kinderen realiseren. Een mooi voorbeeld van
dat laatste is de speelgelegenheid in park Kokkeboogaard in Zuilenstein, waar
kinderen zelf hebben mogen kiezen hoe dit zou moeten worden ingericht. 

ΔQOHLGLQJ
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3.2 Welzijn, cultuur en recreatie
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Er wordt in de openbare ruimte en parken in samenspraak met de buurt
gekeken naar mogelijkheden voor kunstobjecten. 

8.

7. We investeren in de recreatieve- en ecologische functie van Park Oudegein.

6. De cultuurhistorische elementen binnen Nieuwegein worden beschermd en
het belang hiervan wordt, bijvoorbeeld samen met de musea, uitgedragen en
levend gehouden.

5. DE KOM en De Tweede Verdieping vervullen belangrijke maatschappelijke
functies in onze stad en kunnen rekenen op blijvende steun van de gemeente.

4. Er komen buurt-‘huiskamers’ in samenspraak met de inwoners, waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen doen. 

3. We willen dat er in alle wijken voorzieningen zijn voor sport, spel en bewegen
voor jong en oud.

2. Het evenementenbeleid en het recreatieaanbod kent heldere uitgangspunten
ten aanzien van duurzaamheid en respect voor de omgeving waar de
evenementen plaatsvinden.

1. De gemeente ondersteunt klein- en grootschalige activiteiten van zowel
professionele als amateurkunstbeoefening, door het beschikbaar stellen van
faciliteiten en zo nodig het verstrekken van subsidies.

16



3.3 Veiligheid
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Een inclusieve stad waar het goed toeven is, is ook een veilige stad. De gemeente
heeft een belangrijke verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid; van het
bestrijden van huiselijk geweld in de kleine familiekring, tot het bestrijden van de
georganiseerde misdaad. Ook milieuveiligheid en verkeersveiligheid zijn belangrijke
verantwoordelijkheden van de gemeente.

Wijkpolitie en wijk-boa’s moeten bekende gezichten zijn in de wijken en
aanspreekbaar voor buurtbewoners die zelf problemen ervaren op het gebied van
veiligheid, of in hun omgeving onveilige situaties zien of vermoeden, zoals
bijvoorbeeld verborgen huiselijk geweld. 

De zware georganiseerde criminaliteit is in het hele land een probleem. Aanpak van
de georganiseerde criminaliteit is een zaak van politie en justitie. Daarbij heeft de
gemeente een taak in het voorkomen dat kwetsbare jongeren of volwassenen
afglijden in de criminaliteit. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak door politie en
boa’s, welzijnswerk, scholen en sportverenigingen. Ook het investeren in
jongerenwerk en het bieden van perspectief op een betekenisvolle baan na het
afronden van een opleiding dragen ertoe bij dat jongeren uit het criminele circuit
blijven.

Voor het bevorderen van veiligheid is het belangrijk dat we
investeren in preventie. Het opleggen van straffen is uiteraard
niet uitgesloten, maar ze vormen het eind van de keten en
niet het begin. Het begin ligt bij het ontwikkelen van een
zorgzame samenleving waarin mensen respect voor elkaar
hebben en zich samen verantwoordelijk voelen voor ieders
veiligheid. De ontwikkeling hiervan kan al op jonge leeftijd
beginnen, door kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling
van hun sociale vaardigheden. In buurten willen wij activiteiten
ontwikkelen om buurtbewoners te betrekken bij het
gezamenlijk werken aan een veilige omgeving.



3.3 Veiligheid
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5. Gericht cameratoezicht kan noodzakelijk zijn op plaatsen die als onveilig
ervaren worden en plaatsen waar concrete vermoedens zijn van criminele
handelingen. Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden, zoals een beperkte
bewaartermijn en een verbod op het inzetten van
gezichtherkenningssoftware.

4. Iedere vorm van institutioneel racisme of vooroordelen en mentaal of fysiek
geweld tegen mensen op grond van afkomst, gender, uiterlijk, religie of
seksuele geaardheid, wordt met kracht bestreden.

3. We investeren in jongerenwerk en jongeren uit een kansarme omgeving
krijgen extra ondersteuning op het gebied van onderwijs, stage en werk om
hen op weg te helpen naar een goed sociaal leven.

2. De gemeente zet voldoende middelen in om huiselijk geweld te voorkomen
en aan te pakken, en slachtoffers van huiselijk geweld krijgen voldoende
nazorg. Voor de ouder die met kinderen het huis moet ontvluchten wegens
huiselijk geweld, zorgt de gemeente met spoed voor vervangende veilige
huisvesting.

1. Op buurtniveau wordt met de bewoners gesproken over mogelijkheden om
gezamenlijk onveiligheid in de buurt te herkennen en te voorkomen, en te
voorkomen dat jongeren afglijden in de georganiseerde criminaliteit. Er
komen programma’s voor sociale weerbaarheid en geweldloze communicatie.

6. Elk kind leert zwemmen.

7. GroenLinks pleit voor een veilige, gezonde en gezellige jaarwisseling. Wij
pleiten voor een algemeen landelijk vuurwerkverbod en zullen ons hier ook
hard voor maken in Nieuwegein.



4. DE GEZONDE STAD

Gezondheid is een serieus probleem in Nieuwegein. Meer dan de helft van de
bevolking in Nieuwegein heeft overgewicht, meer dan in andere gemeenten in de
regio. De levensverwachting van mannen is lager dan in buurgemeenten. De ervaren
gezondheid is laag en meer dan een derde van de bevolking heeft een langdurige
ziekte.

De gezondheid van mensen wordt niet alleen bepaald door een concrete ziekte, een
aandoeningen of een handicap. Ook andere factoren bepalen hoe gezond iemand is,
zoals arbeidsomstandigheden, veiligheidsgevoel, een gezonde of ongezonde
leefomgeving, sociale contacten en leefstijl. Bevordering van de gezondheid vraagt
dan ook om een brede aanpak. Veel zorg wordt al geleverd door familie of goede
vrienden (mantelzorg) of door buren die naar elkaar omzien. Met elkaar ontwikkelen
we zo draagvlak om tot een gezonde samenleving te komen. De veerkracht van
individuele mensen wordt mede bepaald door de veerkracht van de buurt als geheel.

Vaak zijn ook veel verschillende professionals en organisaties betrokken: van
huisarts, psychiater, welzijnswerker, leefstijlcoach, woningcorporatie, kerken en
moskeeën, tot en met de wijkagent. Door deze te verbinden ontstaat inzicht in
factoren die voor de gezondheid bedreigend zijn. Per wijk of buurt kunnen deze
programma’s er anders uitzien want ook de leefomgeving kan de gezondheid
negatief beïnvloeden, zoals bij ongeschikte huisvesting of een gebrek aan groen of
schone lucht het geval is. Bijzondere aandacht is nodig voor een grote groep mensen
met een minder sterke sociaaleconomische positie omdat zij een groter risico lopen
op gezondheidsklachten. Tenslotte vraagt GroenLinks speciale aandacht voor de
geestelijke gezondheidszorg van onze inwoners. Daarbij denken we ook aan de
gevolgen van de coronacrisis waar in de herstelfase veel aandacht voor nodig is.

19
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Voorkomen is altijd beter dan genezen. Preventieve maatregelen zijn belangrijk om te
voorkomen dat mensen gezondheidsproblemen krijgen en dat er een grote druk komt
op de gezondheidszorg. De gemeente kan hier samen met de zorgverzekeraars een
aanjaagfunctie in hebben en voor financiering zorgen.

Maar ook de samenleving als geheel moet meer aandacht
besteden aan preventie. Denk daarbij aan een rookvrije
omgeving voor kinderen, het ontmoedigen van gebruik van
alcohol en andere verslavende middelen, het bevorderen van
gezonde voeding en een gezonde leefstijl en het inrichten van
een omgeving die uitnodigt tot bewegen.
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Op zorg die mensen nodig hebben willen we niet bezuinigen. Als de kosten
onvoldoende vanuit de landelijke overheid gecompenseerd worden, zoekt de
gemeente zelf naar aanvullende mogelijkheden om de zorg te bekostigen.

De toegang tot zorg is gemakkelijk. Iedereen die met een zorgvraag komt, krijgt
ondersteuning van een onafhankelijke cliëntondersteuning aangeboden. 

We blijven investeren in gezondheidscentra in wijken, die toegankelijk is en waar
zorg-, en welzijnsorganisaties samenwerken.  

We doen mee met het preventieakkoord van de gemeente, zorgverzekeraars en
andere maatschappelijke organisaties.

Voor bijzondere doelgroepen worden vanuit een breed perspectief
(zorg)arrangementen ontwikkeld om goede zorg en ondersteuning te bieden.
Inzet van ervaringsdeskundigen kan hier een belangrijke bijdrage bij leveren. 

1.

2.

3.

4.

5. Er komt een experiment met populatiebekostiging waarbij budgetten worden
samengevoegd om integrale zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

Voor mensen die dakloos zijn en/of te maken hebben met
schuldenproblematiek geldt dat ze eerst een dak boven hun hoofd moeten
hebben en dat de schuldenproblemen worden aangepakt, zodat psychosociale
hulp effectief kan worden ingezet.

6.

7.

8.

De sociaaleconomische gezondheidsverschillen worden substantieel verkleind.
De gemeente toetst dit bij alle beleidsontwikkelingen.

Ondersteuning van mantelzorginitiatieven in de stad, in het bijzonder jonge
mantelzorgers.

9.
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De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor de zorg voor onze jongeren
en de jeugd. Dat begint met het bieden van een schone, groene en veilige
leefomgeving en goede huisvesting. En ondersteunend daaraan de algemene
jeugdgezondheidszorg van de GGD. Aanvullend daarop gaat het onder meer om het
bieden van mogelijkheden voor spel en bewegen, het stimuleren van sociale -,
intellectuele - en creatieve ontwikkeling, het faciliteren van organisaties voor
jongeren, zoals sportverenigingen en scouting en het bieden van culturele
activiteiten en evenementen die voor jongeren uitdagend zijn. 

Het onderwijs is een belangrijke drijfveer van de samenleving. GroenLinks vindt het
belangrijk dat alle kinderen toegang krijgen tot de onderwijsvorm die goed aansluit
bij hun mogelijkheden. Hiermee kunnen we kansenongelijkheid tegengaan. Goed
samenspel tussen de school en ouders helpt om de leerkansen van kinderen te
vergroten. Omdat kinderen een groot deel van de dag op school doorbrengen, is het
belangrijk dat scholen zich ontwikkelen tot gezonde en duurzame scholen.

Mbo’ers zijn de motor van de samenleving. Wij koesteren onze rol als mbo-stad en
geven ruimte aan deze doeners, ook door het bieden en faciliteren van stageplekken. 

Jongeren met bijzondere opvoedingsproblemen hebben wellicht onvoldoende aan
de algemene voorzieningen voor de jeugd, zij moeten gebruik maken van de meer
specifieke jeugdzorg. Het is belangrijk dat we hierbij aan de voorkant beginnen door
tijdig opvoedingsondersteuning en andere vormen van gezinsondersteuning te
bieden. Goede afstemming met scholen en andere organisaties waar de kinderen
komen, is van groot belang. 

Als de problematiek van het kind zo complex is dat in de thuissituatie onvoldoende
zorg en veiligheid geboden kan worden, moet het kind een plaats kunnen krijgen in
een gespecialiseerde voorziening, zo dicht mogelijk in de omgeving van Nieuwegein.

ΔQOHLGLQJ
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In de lokale educatieve agenda maakt de gemeente afspraken over het
stimuleren van taalvaardigheid en onderwijsgelijkheid. We vinden dat alle
kinderen, ongeacht hun thuissituatie, optimaal basis- en voortgezet onderwijs
moeten kunnen volgen.

Alle Nieuwegeinse basisscholen worden gestimuleerd om zich aan te sluiten bij
het concept van “de gezonde school”.

In de buurt van scholen wordt gezocht naar mogelijkheden om schooltuinen aan
te bieden. Op die manier helpen we onze kinderen om zich bewust te zijn van de
natuur om hen heen.

In de Lokale Educatieve Agenda maakt de gemeente afspraken met
schoolbesturen over het stimuleren van taalvaardigheid en onderwijsgelijkheid
en over hoe alle kinderen, ongeacht hun thuissituatie, optimaal basis- en
voorgezet onderwijs kunnen volgen. 

Er komen afspraken met schoolbesturen die ertoe moeten leiden dat er voor
alle kinderen passend onderwijs is in basis- en voortgezet onderwijs. De
gemeente biedt ondersteuning in de vorm van klassenassistenten en
ondersteuning voor kinderen met bijzondere zorgvragen.

1.

2.

3.

4.

5. Kinderopvang is voor alle ouders toegankelijk. Het wordt gestimuleerd dat alle
kinderen vanaf 2 jaar naar een peutergroep of kinderdagverblijf komen. Voor alle
kinderen die in aanmerking komen voor de VVE (Voor- en Vroegschoolse
Educatie) is er een plek.

Er komt een plek waar jongeren terecht kunnen met vragen op alle
levensgebieden, en waar programma’s worden aangeboden gericht op
ontwikkeling van zelfbewustzijn en sociale, intellectuele en creatieve
vaardigheden.

6.

7.

8.

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD wordt gefaciliteerd om ouders vroegtijdig
te adviseren en zo nodig te begeleiden bij de opvoeding van de kinderen. 

23
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Mensen met lage inkomens uit werk of een uitkering missen op tal van punten de
aansluiting met wat de samenleving te bieden heeft. Al eerder hebben we genoemd
dat mensen met lage inkomens, en vaak ook een lage opleiding, grote
gezondheidsachterstanden oplopen. En ook dat hun kinderen een groter risico
lopen op onderwijsachterstanden. Goede sociale zekerheid draagt bij aan een goede
gezondheid en kansengelijkheid.

Lage inkomens uit arbeid worden veelal veroorzaakt door banen waar een minimale
vergoeding tegenover staat; op, of net boven het minimumloon. Mensen met
tijdelijke banen kunnen periodes zonder inkomsten hebben, waardoor hun
gemiddelde inkomen zelfs ver onder het minimumloon kan liggen. Mensen in de
bijstand hebben een inkomen waar nauwelijks van rond te komen is en kunnen
zichzelf en hun kinderen niet bieden wat nodig is voor een normale kwaliteit van
leven. Als kinderen in armoede opgroeien, tekent dit hen voor het leven en vergroot
het de kans dat ze ook op latere leeftijd in de vicieuze cirkel van armoede verstrikt
blijven.

De praktijk is dat mensen met een uitkering zich moeten houden aan strikte
procedures en regels waarbij een klein foutje al kan leiden tot het stopzetten van de
uitkering of terugvordering. GroenLinks blijft zich inspannen voor goed contact en
ondersteuning van mensen met een uitkering. Ook omdat niet iedereen zich zonder
hulp aan de regels kan houden. Bij de handhaving moet hier rekening mee worden
gehouden. 
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In principe geen huisuitzettingen door woningcorporaties of afsluiting van gas,
water en elektra wegens betalingsachterstanden. We zetten in op vroege
signalering.

Mensen die gebruik moeten maken van de schuldhulpverlening worden door
maatwerk zo geholpen dat ze rust krijgen en voldoende voorbereid worden op
een toekomst zonder schulden. We zetten in op het verkorten van de termijn
van schuldhulpverlening.

Bij de handhaving van uitkeringsregelingen willen we dat individueel maatwerk
wordt toegepast. Daarbij moet rekening gehouden worden met de
persoonlijke mogelijkheden en andere omstandigheden waardoor mensen
soms niet volledig aan alle regels kunnen voldoen.

Geen kind groeit op in armoede: speciale aandacht en middelen voor kinderen
die in armoede leven. Dit begint bij het goed signaleren welke gezinnen dit
betreft.

Inwoners zijn bekend met de bestaande regelingen op het gebied van
inkomensondersteuning, en worden ondersteund om hier op een goede manier
gebruik van te maken. 

1.

2.

3.

4.

5. We willen een regelvrije bijstand waarbij het mogelijk is dat mensen wat bij
kunnen verdienen naast de bijstandsuitkering. Ook wordt optimaal gebruik
gemaakt van de ruimte die de wet biedt om de kostendelersnorm niet toe te
passen. 

Toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en volwassen door uitbreiding van
de mogelijkheden die de Nieuwegein-stadspas biedt.

6.

7.

8.

We willen een basisbaan of een basisinkomen.
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In een eerlijke economie is plaats voor iedereen en vindt geen discriminatie plaats. Er
wordt op een verantwoorde manier met energie en grondstoffen omgegaan. De
economie biedt niet alleen inkomens voor ondernemers, maar ook werknemers
verdienen een goed loon en hebben baanzekerheid. 

Qua ligging in het land en qua bereikbaarheid via de weg, het openbaar vervoer en
het water heeft Nieuwegein veel te bieden voor bedrijven. We zien dat met name
veel distributiebedrijven zich in Nieuwegein willen vestigen. Het is wel belangrijk dat
de bedrijven die Nieuwegein aantrekt een mix aan arbeidsplaatsen aanbieden. 

Op het gebied van duurzaamheid is het niet alleen belangrijk dat bedrijven
energieneutraal opereren, maar ook dat de economie zich meer en meer ontwikkelt
tot een circulaire economie. Daarmee wordt bedoeld dat de grondstoffen die bij de
bouw en productie gebruikt worden later opnieuw gebruikt kunnen worden voor
nieuwe producten. 

Werk dat naar behoren beloond wordt en baanzekerheid zijn
belangrijke voorwaarden voor mensen om een goed leven te
kunnen hebben. Zo kunnen ze hun kwaliteiten ontwikkelen. De
gemeente kan hieraan bijdragen door een goed
vestigingsbeleid voor bedrijven mogelijk te maken. Wat
GroenLinks betreft moet dat een vestigingsbeleid zijn dat
uitgaat van duurzaamheid en goed werkgeverschap. Ook de
ontwikkeling van economische bedrijvigheid rond de
waterwegen past daarbij.
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1. Van bedrijven die zich in Nieuwegein willen vestigen wordt een actieve inzet op
het gebied van duurzaamheid en circulaire productie gevraagd. Ook blijven we
inzetten op het zijn van een Fair Trade gemeente.

Van bedrijven wordt gevraagd dat ze bijdragen aan de noodzakelijke
energietransitie door zelf energiezuinig te werken en te produceren en door
daken beschikbaar te stellen voor zonnepanelen en/of een groen dak, ook ten
behoeve van de energieproductie of voor de stad.

De gemeente ondersteunt startups en kleine bedrijven die zich kunnen
vestigen in woonwijken en in en rond winkelcentra.

Cityplaza wordt een plaats waar je kunt wonen, ontmoeten, recreëren en
winkelen; het biedt een divers winkelaanbod.

Van alle bedrijven in Nieuwegein vragen we inspanningen op het gebied van
leer/werkplekken en garantiebanen voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

2.

3.

4.

5. Er blijft een goed winkelaanbod in de wijken, met ruimte voor lokale
producten.

In samenwerking met bedrijven willen actieplannen opstellen om
stagetekorten te verkleinen. Er worden expliciet afspraken gemaakt over het
bieden van stageplaatsen aan ‘moeilijk bemiddelbare’ stagiaires en het
tegengaan van racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt.

6.

7.

8.

De gemeente ziet toe op goede huisvesting van tijdelijke arbeids-krachten uit
het buitenland; ook als deze tijdelijk geen werk hebben.

Vervuilende industrie is niet welkom in Nieuwegein. Nieuwe aanvragen
hiervoor wijzen we af en bestaande industrieën worden gestimuleerd tot
omschakeling.

9.

Mensen met een blijvende afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een
zingevende werkplek krijgen bij de beschutte werkvoorzieningen.

10.
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5. DE BEREIKBARE STAD

Nieuwegein is door zijn strategische ligging voornamelijk uitgegroeid tot een
autostad. Het ligt ingeklemd tussen snel- en waterwegen, waardoor de stad goed te
bereiken is. Bij de bouw van de stad werd vooral gedacht vanuit het belang van de
automobilist; de ruimte voor fietsers en voetgangers is daar een afgeleide van.
GroenLinks wil dat omkeren. We stellen het langzaam verkeer – voetganger en fiets –
centraal, de fiets krijgt voorrang, we willen langzaam verkeer zoveel mogelijk
bevorderen en zorgen dat het ook veilig is. Vanuit dat vertrekpunt wordt bepaald
welke ruimte er is voor autoverkeer in de stad. Ook zet GroenLinks maximaal in op
het openbaar vervoer dat voor iedereen toegankelijk, dichtbij en betaalbaar is,
waarbij de bus in Nieuwegein overgaat op volledig elektrisch vervoer.  

Vanwege de inrichting als autostad is parkeren een belangrijke pijler van het
mobiliteitsbeleid in onze stad. GroenLinks wil parkeren in de straat terugdringen. De
straat is ook eigendom van spelende kinderen en biedt ruimte om een kopje koffie te
drinken met de buren voor je huis in het groen.

:DW�ZLO�*URHQ/LQNV�

����0RELOLWHLW

Het uitgangspunt bij mobiliteit binnen Nieuwegein is de kwetsbaarste
verkeersdeelnemer: de voetganger en de fietser staan op één. Waar nodig
wordt de infrastructuur aangepast om de mobiliteit en veiligheid van fietsers en
voetgangers te verbeteren.

Daar waar de auto en fietser gebruik maken van dezelfde ruimte, is de auto te
gast en geeft deze voorrang aan de fiets. We willen dat fietsers op fietspaden
die kruisen met wijkwegen voorrang krijgen, te beginnen bij het Fietsnet
Nieuwegeinroutes. 

1.

2.
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Voor minder-validen blijft het mogelijk dicht bij winkels en voorzieningen te
parkeren. Het aantal parkeerplaatsen voor minder-validen dichtbij
voorzieningen wordt uitgebreid; hiervoor worden bestaande parkeerplaatsen
aangepast.

Omwille van de veiligheid en de leefbaarheid wordt de maximumsnelheid
verlaagd: 50 km op de H-structuur (de hoofdwegen) en op wijkwegen 30
kilometer per uur. De wegen worden hier ook op ingericht. Vrachtverkeer
wordt zoveel als mogelijkheid uit de stad geweerd.

5. Fietsverbindingen vanuit de buurten en wijken zijn goed verbonden met
bestaande en nieuwe snelfietsroutes en het openbaar vervoer. De snelste
route naar Utrecht, Houten en IJsselstein is met de fiets, naast de bus of
tram. Daarom zetten wij in op het verbeteren van de routes van Fietsnet
Nieuwegein. Op Nieuwegeins grondgebied wordt het fietspad verbreed en
beter verlicht. 

Bewaakt stallen van de fiets blijft gratis en de fietsparkeervoorzieningen bij de
bus- en tramhalte Cityplaza worden verbeterd.

6.

7.

8.

Parkeren voor de deur is niet langer de norm en de bestaande
parkeergelegenheid maken we klimaatadaptief. Bijvoorbeeld door
waterdoorlaatbare verharding. 

Alle kantoor- en bedrijfsgebouwen die getransformeerd worden tot woningen
krijgen overdekte afgesloten fietsstallingen met mogelijkheid tot elektrisch
laden.

9.

3.

4.

Het concept deelauto wordt verder uitgerold in Nieuwegein. Hier komt meer
bekendheid voor en de elektrische deelauto wordt gefaciliteerd.

10.

De gemeente zet zich in voor een goed ov-netwerk in de stad. Het
stadscentrum moet vanuit alle wijken gemakkelijk met het ov bereikbaar zijn.
Daarbij stimuleren wij het experimenteren met nieuwe vormen van ov, zoals
het op afroep beschikbaar zijn van kleinere elektrische busjes.
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De ontwikkelingen op digitaal vlak volgen elkaar razendsnel op en digitale
toepassingen zijn voor bijna iedereen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven.
Het gebruik van digitale middelen in bijvoorbeeld het onderwijs en gesprekken met
hulpverleners heeft door de coronacrisis nog eens een extra impuls gekregen. Het
realiseren van een “slimme stad” biedt kansen om met technologie een groene,
duurzame, gezonde, leefbare en veilige stad van Nieuwegein te maken. Er zitten echter
ook grote risico’s aan de digitale samenleving: vooral als met algoritmen worden
gewerkt. Bij algoritmes worden bepaalde trends berekend om de voorspelbaarheid te
vergroten. Door deze werkwijze is op schandelijke wijze het gelijkheidsbeginsel
geschonden bij de toeslagenaffaire.

Veel communicatie tussen de gemeente en inwoners verloopt tegenwoordig via
internet. Dat is efficiënt, spaart veel drukwerk, papier en kosten. Maar het is niet voor
iedereen even toegankelijk. Er zijn nog veel mensen die onvoldoende vaardig zijn op
de computer of smartphone om hierin mee te kunnen gaan. De digitale communicatie
mag geen mensen buiten spel zetten.

We willen technologie inzetten die mensen verbindt, bijdraagt
aan een duurzame samenleving en transparant en rechtvaardig
is. Hierbij staan we pal voor het recht op privacy en strijden we
tegen vooroordelen, stigmatisering en discriminatie door het
onjuist gebruiken van algoritmen. Het verzamelen van data van
vooral kwetsbare mensen willen we bestrijden. Het ontwikkelen
van digitale vaardigheden willen we bij hen juist stimuleren.
Burgers moeten niet alleen inzicht krijgen in de gegevens die de gemeente bezit en
hoe de gebruikte algoritmen werken, maar ook actief betrokken worden bij het
uitwerken van initiatieven. Scherpe controle is nodig op het inzetten van nieuwe
digitale ideeën: waar is het een oplossing voor, hoe zijn publieke waarden
gewaarborgd en wat voor onvoorziene gevolgen zouden er kunnen zijn?
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1. Om te zorgen dat iedereen mee kan komen met de digitale ontwikkelingen
wordt veel aandacht besteed aan het versterken van digitale vaardigheden
van inwoners, onder andere via de Tweede Verdieping en scholen. Dit houdt
ook het weerbaar maken tegen manipulatie en cybercriminaliteit in.

Naast de digitale communicatie tussen gemeente en inwoners blijft er altijd de
mogelijkheid voor persoonlijk contact, gebruik van papieren formuleren en
informatie op papier.

De gemeente opent een loket Digitale Zaken, waar burgers terecht kunnen
met al hun vragen en klachten over gemeentelijke digitale zaken.

Inwoners moeten gemakkelijk inzage krijgen in de gegevens die de gemeente
en lokale instanties over hen hebben. De gemeente ondersteunt burgers bij
het corrigeren van foutieve gegevens.

Algoritmes mogen niet gebruikt worden om voorspellingen te doen over het
gedrag van individuele inwoners zonder dat de mensen daar weet van
hebben.

2.

3.

4.

5. Er komt een publiek toegankelijk algoritmeregister waarin alle algoritmes staan
die voor de gemeente geautomatiseerde keuzes maken, besluiten
voorbereiden, of voorspellingen doen over inwoners. Deze algoritmes worden
volledig, gedetailleerd en in begrijpelijke taal beschreven, inclusief de gebruikte
datasets en de broncode van de software.

Er wordt een ethische commissie ingevoerd die de gemeente gevraagd en
ongevraagd van advies voorziet over nieuwe informatietechnologie en het
gebruik van data.

6.

7.

8.

Bij ICT-aanbestedingen spelen de kwaliteitsnormen, privacystandaarden,
openbaarheid van de broncode (wat ervoor zorgt dat algoritmes inzichtelijk
worden) en duurzaamheid een leidende rol in plaats van de kosten.

Jaarlijks worden ethische hackers uitgenodigd om de systemen van de
gemeente te checken en uit te dagen. 

9.
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BESTUREN VAN DE STAD

In dit programma staan de standpunten van GroenLinks. Wij pakken daarin onze
verantwoordelijkheid voor de stad. Dat doen we vanuit onze visie op het besturen
van de stad. Een stad waarin aandacht is voor omzien naar elkaar en we dus inzetten
op wijkniveau. Een stad waarin iedereen mee kan doen en participatie belangrijk is.
Een stad die in verbinding staat met de omgeving. De regio zoals Lekstroom, U16
(zestien samenwerkende gemeentes in Utrecht) en de provincie. Hierin weten wij ons
ook verbonden met mens en natuur wereldwijd. We zijn onderdeel van een
wereldwijde biotoop. In de aanpak van de lokale maatschappelijke opgave laten wij
ons dan ook leiden door de SDG’s (Sustainable Development Goals). Wij dragen deze
actief uit en dragen er actief aan bij.

Als stad pakken wij onze rol en verantwoordelijkheid door samen te werken. Want
ambities realiseren doe je door samenwerken. Wij geloven in een overheid die
betrouwbaar en transparant is. De overheid is er om vanuit het belang van de
inwoners te handelen en deze te borgen. Daarbij gaat ze uit van het collectief,
rekening houdend met belangen van minderheden en met oog op de toekomst. Ook
in de regio wegen we de belangen over en weer: we dragen bij daar waar het kan en
laten ons helpen daar waar dat nuttig is.

GroenLinks is een betrouwbare partij. Het is helder waar we voor staan en voor
gaan. Dat is ook terug te zien in de financiën. Wij staat voor een gezonde financiële
huishouding van de gemeente waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten
dragen. Waarin de vervuiler betaalt en waarin geld beschikbaar is voor mensen die
steun nodig hebben, zowel om gezond te leven als ook om te voldoen aan de
klimaatmaatregelen. Onze lokale heffingen, inclusief OZB, dragen dan ook bij aan een
gezonde financiële basis van de stad: zo draagt iedereen naar draagkracht bij. 

En ook zo wordt Nieuwegein een gezonde, fijne stad om samen in te wonen.
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2. RIEN VAN KEULEN (37) 
Sinds 2018 is Rien steunfractielid in Nieuwegein. Hij werkt in het dagelijks leven bij
NS International als onder andere treinmanager en opleider spoorwegregelgeving.
In Nieuwegein is hij op de eerste plaats verknocht aan de flora en fauna en in
bredere zin de duurzame kant van de stad. Als steunfractielid ontwikkelde hij zeer
snel ook een bredere politieke agenda op onder andere ruimtelijke ordening en
mobiliteit. Met zijn praktische achtergrond heeft hij laten zien ingewikkelde thema’s
in heldere dagelijkse politieke standpunten te kunnen vertalen. Nu nog als
steunfractielid; wat de kandidatencommissie betreft straks ook direct in de Raad.
Rien is een integer en prettig persoon om mee te werken die op een natuurlijke
manier binnen en buiten de partij veel respect afdwingt.

NUMMER 1, LIJSTTREKKER GROENLINKS NIEUWEGEIN: 
ALMA FEENSTRA (49)

Alma is sinds een paar jaar de energieke politieke vaandeldrager van GroenLinks
Nieuwegein. Een echte generalist, die in de Raad net zo gemakkelijk de verbinding
met andere partijen maakt als helder verwoordt waar GroenLinks voor staat. Haar
werk- en maatschappelijke ervaring is sterk geworteld in de volle breedte van het
sociaal domein (onderwijs, maatschappelijk werk, cultuur). Momenteel is ze
directeur van het Expertise Centrum Meubel. Tegelijkertijd is ze ook een sterke
woordvoerder op groene en ruimtelijke thema’s. Alma is sterk gemotiveerd om ook
de komende jaren haar politieke werk in de Raad voort te zetten. Met haar open en
enthousiaste uitstraling naar de stad is ze een zichtbare GroenLinkser met een
breed netwerk in Nieuwegein. 

GROENLINKS KANDIDATEN VOOR
GEMEENTERAAD NIEUWEGEIN 2022-2026
Met trots presenteert de kandidaat commissie van GroenLinks de lijst voor de gemeenteraad van Nieuwegein voor de
verkiezingen van 2022-2026. In de Algemene Ledenvergadering is deze lijst overgenomen en daarmee is het definitief. 

Over het samenstellen van de lijst zegt de kandidatencommissie: “Bij het bepalen van de volgorde is vooral gezocht
naar een mix van politieke ervaring en ruimte voor nieuwe mensen, rekening houdend met ieders wensen en
mogelijkheden. Bij de eerste zes plaatsen is een evenwichtige verdeling van ervaring, deskundigheid en passie te zien
in het brede spectrum van zowel groene als linkse onderwerpen. De huidige fractievoorzitter stellen we met haar
brede kennis, ervaring en politieke uitstraling voor als lijsttrekker. Met de verkiesbare plekken daaronder en vervolgens
de opvolgingsplaatsen, en een lokaal zeer goed bekende lijstduwer is een mooie lijst van tien mensen ontstaan. Ook
zien we, naar goede GroenLinks-traditie, een redelijke spreiding naar leeftijd en vrouw/man. GroenLinks Nieuwegein is
springlevend!”

Frits Lintmeijer (voorzitter, voormalig senator GroenLinks en wethouder gemeente Utrecht) 
Karin Masereeuw (bestuur, organisatie) 
Monique de Beer (politieke invulling)

NIEUWEGEIN

3. JULIAN VOSSEBERG (28)

Als oud-lid van Dwars heeft Julian zijn interesse in de politiek sinds zijn komst naar
Nieuwegein in 2019 weer opgepakt en ingezet voor GroenLinks. De afgelopen
periode heeft hij de huidige fractie veelvuldig ondersteund met inhoudelijke
analyses en goed voorbereide adviezen. Zijn wetenschappelijke achtergrond als
bioloog wil hij mede benutten voor gedegen inbreng over inhoudelijke
vraagstukken rondom klimaat en duurzaamheid in de stad. Zijn kennis houdt daar
echter niet mee op; hij is in staat zich snel een brede agenda eigen te maken. Met
zijn goed doordachte politieke en maatschappelijke opvattingen vindt de
Kandidatencommissie Julian een verrijking voor de fractie en de Raad.
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4. POUWEL VAN DE SIEPKAMP (72)

Sterk in het sociaal domein en door kennis en betrokkenheid onverslaanbaar op
het thema zorg. Pouwel heeft op verschillende niveaus diverse functies in de zorg
bekleed. Hij was al politiek actief bij een van de voorlopers van GroenLinks en vanaf
de start van de partij was hij in verschillende rollen ook landelijk actief. Zijn
raadslidmaatschap sinds 2020 heeft hem ook weer het plezier in het aanpakken
van lokale vraagstukken dicht bij mensen doen ontdekken. Zijn politieke en
maatschappelijke ervaring en betrokkenheid zijn sterke pluspunten. Zowel in het
politieke handwerk zelf als in een coachende rol naar nieuwe mensen in en om de
fractie is hij voor GroenLinks Nieuwegein van grote waarde.

NIEUWEGEIN

6. JELLE DOOSJE (62)

Een teamspeler met brede kennis en bestuurlijke ervaring, die gemakkelijk de
verbinding legt met mensen en organisaties in de stad. Als steunfractielid heeft
Jelle laten zien een brede maatschappelijke belangstelling te hebben en die te
kunnen vertalen in een praktische sociale en duurzame agenda. Hij heeft daarbij
veel aandacht voor groepen in de stad die de steun van de overheid nodig hebben.
Steunfractielid wil hij nu nog graag blijven. Op de iets langere termijn kan ook een
direct raadslidmaatschap lonken, wanneer hij zijn drukke baan als directeur van het
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering kan gaan afbouwen.

5. MARILENE GATHIER (61)

Energiek, toegankelijk en, als eigenaar van bureau De Taalvraag dat onder andere
taallessen geeft aan vluchtelingen, uitstekend in staat om helder haar opvattingen
te verwoorden. Marilene hecht veel belang aan een groene leefomgeving, aandacht
voor het milieu in de stad en een eerlijke verdeling van middelen. Sinds ze lid is van
GroenLinks is ze ook actief en volgt ze de landelijke en vooral de lokale politiek op
de voet. De stap richting de Raad is voor haar een logische en met haar
bevlogenheid en kwaliteiten ziet de Kandidatencommissie haar die ook zetten.

7. RENS WISSELO (61)

Klimaat, wonen en de sociale problemen, onder meer veroorzaakt door corona, zijn
voor Rens een sterke motivatie om politiek meer actief te worden. Nu hij een dag
minder kan gaan werken wil hij de vrijkomende tijd graag inzetten voor GroenLinks
Nieuwegein. Rens staat dicht bij mensen, is altijd actief geweest in het
verenigingsleven en is uitstekend in staat om signalen van bewoners op te vangen
en naar de politiek te brengen. In die rol kan hij zowel in als dicht bij de fractie van
grote betekenis zijn bij het dichten van de kloof tussen mensen en de politiek. Dat
is een kracht die hij nu ook al in zijn dagelijkse werk als onder meer
omgevingsregiseur bij een grote gemeente benut.
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8. KIRSTEN SMINK (23)

Nieuw in de politiek en nieuw bij GroenLinks. Door haar persoonlijke ontwikkeling
staat voor Kirsten een gelijkwaardige en inclusieve samenleving voorop. Haar
inhoudelijke motivatie komt voort uit de wens voor een beter klimaat en beter
leven voor mensen en dieren. Haar Nederlandse achtergrond, haar studie
Culturele Antropologie en haar eigen keuze voor de islam maken dat zij kennis en
begrip van meerdere culturen heeft en zo de brug tussen verschillende
bevolkingsgroepen kan slaan. Vanaf plek 8 op de lijst heeft zij de mogelijkheid dat
verder uit te werken in een groene en maatschappelijke politieke agenda.

NIEUWEGEIN

Thuis in de thema’s groen, milieu en duurzaamheid en graag bereid om de straks
de nieuwe fractie te ondersteunen. Als adviseur op het gebied van onder meer
milieu, veiligheid en zorg bij diverse technische bureaus heeft hij daar op deze voor
GroenLinks belangrijke thema’s ook de papieren voor. Zo adviseerde hij de fractie
eerder over de Regionale Energie Strategie. Dirk is voor veel Nieuwegeiners een
bekend en vertrouwd gezicht in de partij. Een plek in de staart van de top 10 komt
op dit moment overeen met zijn eigen ambitie. 

9. DIRK DE KNECHT (63)

10. MARIEKE SCHOUTEN (58)

Onze wethouder en oud-fractievoorzitter. Sterk gemotiveerd om nog een periode
in de rol van bestuurder het GroenLinks-gedachtengoed om te zetten in beleid.
Marieke staat voor een veelkleurige stad, waar problemen die voorkomen uit
sociaal-economische verschillen en uit klimaatverandering met ambitie worden
aangepakt. Ze is een gedreven bestuurder met een sterke persoonlijkheid die
goed kan samenwerken, zowel met andere inwoners en bestuurders als met de
eigen fractie. De eervolle plek als lijstduwer met ambitie voor een volgende
bestuursperiode is volgens de Kandidatencommissie de meest passende plek
daarbij.
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