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Een kansrijk leven voor iedereen in Nieuwegein. Dat is het uitgangspunt van de Partij van de Arbeid. 
 
Wij kiezen voor gelijke kansen, samenwerking en voor een overheid die de regie pakt, zodat iedereen mee 
kan doen. De Partij van de Arbeid gelooft in deze waarden en blijft zich hiervoor inzetten. 
 
Op dit moment zien we dat een fatsoenlijk loon, een betaalbare woning en meekomen in de energietransitie 
niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Dit vinden wij onacceptabel en dat moet anders. De zorgen die hieruit 
voortkomen, zijn terecht en die moeten beantwoord worden. In dit verkiezingsprogramma vindt u onze 
keuzes om oplossingen te bieden voor de vraagstukken in Nieuwegein. 
 
De toegenomen ongelijkheid en verdeeldheid in de samenleving is niet van de afgelopen tijd, maar is door 
de coronacrisis wel zichtbaarder geworden. De Partij van de Arbeid blijft investeren in een samenleving waar 
iedereen zich deelgenoot van voelt, waar met meer vertrouwen vooruit kan worden gekeken en waar 
inwoners kunnen rekenen op een sterke overheid. 
 
En dat doe je door mét inwoners in plaats van óver inwoners te praten. In alle gevallen moeten inwoners de 
kans krijgen om mee te doen, ook als dit om extra inspanning van de gemeente en samenwerkingspartners 
vraagt. Op die manier komen zorgen of hulpvragen in een vroeg stadium in beeld, waarna de beste 
ondersteuning kan worden geboden. Hiermee voorkomen we stapelende problemen of onbeantwoorde 
zorgen die te laat worden ontdekt. 
 
De Partij van de Arbeid staat voor een samenleving waar respect en begrip voor elkaar de uitgangspunten 
zijn. In Nieuwegein is geen plaats voor uitsluiting en discriminatie. We zullen meer naar elkaar moeten 
luisteren en het wantrouwen, in elkaar en in de overheid, samen moeten herstellen. Daarbij is van belang dat 
participatie voor iedereen toegankelijk is. 
 
Een goed functionerende gemeente heeft ook de financiën op orde. De komende jaren staan wij voor grote 
uitdagingen op het gebied van zorg, ondersteuning en jeugdzorg. Onze scholen en sportaccommodaties 
zullen voldoen aan de eisen van deze tijd. En alle buurten worden in samenspraak met hun bewoners 
duurzaam vernieuwd. 
 
Bij gebrek aan voldoende middelen vanuit het Rijk zal de gemeente scherpe keuzes moeten maken, maar 
het behoud van onze sociale infrastructuur staat daarbij niet ter discussie. Wij zorgen voor een gezond en 
duurzaam financieel evenwicht en geven ons geld daarbij gericht uit. 
 
De Partij van de Arbeid kiest voor een ruimhartig sociaal domein, waardoor hulp en ondersteuning altijd 
geboden kan worden. Onze kinderen verdienen de komende jaren duurzaam vernieuwde scholen waarin 
goed onderwijs kan worden gegeven. En het programma Betere Buurten zal alle buurten en haar bewoners 
aandoen, zodat we kunnen leven in groene, veilige en gezonde wijken.  
 
Ondanks de nodige problemen en de grote opgaven die ons te wachten staan, zijn we positief dat we 
veranderingen kunnen doorvoeren. Als we de kansen die er zijn nu aangrijpen dan is er heel veel mogelijk.  
 
Wij werken samen aan een sociaal Nieuwegein met een kansrijk leven voor iedereen. Dit gaat niet vanzelf, 
daar moet je voor blijven kiezen! 
 
Vincent van Esch 
Lijsttrekker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wonen  
en leefomgeving 
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Inleiding 
 
In Nieuwegein en binnen de gehele regio is sprake van een ernstige wooncrisis. De wachttijd voor een 
sociale huurwoningen in Nieuwegein is inmiddels opgelopen tot dertien jaar. Dat is onacceptabel en die 
wachttijd moet omlaag. Ook zijn woningen met een lage middenhuur zijn amper beschikbaar. 
 
Voor starters is het nagenoeg onmogelijk een betaalbare woning te vinden. Inwoners die willen doorgroeien 
krijgen te maken met torenhoge aankoopprijzen. En ouderen die hun gezinswoning willen verruilen voor een 
fatsoenlijk appartement in de eigen wijk kunnen deze nauwelijks vinden. Deze problemen vragen om extra 
inspanningen van alle betrokken partijen. We moeten bouwen voor verschillende doelgroepen, zodat de 
doorstroming op gang komt en iedereen een kans krijgt op die fijne, passende en betaalbare woning. 
 
Onze idealen van een dak boven je hoofd, genoeg ruimte om in te leven en betaalbare woonlasten zijn op dit 
moment voor lang niet iedereen meer haalbaar. Partijen op de woningmarkt maken door de stijging van de 
huizenprijzen en speculatie grote winsten en woningcorporaties doen er alles aan om een bijdrage te leveren 
aan meer sociale huurwoningen, die passend zijn bij de groei van onze stad. Om dat te kunnen realiseren 
hebben woningcorporaties een sterke overheid nodig die blijft kiezen voor betaalbaar wonen. De laatste 
jaren hebben wij hard gewerkt aan het bouwen van extra woningen en daar gaan we in Nieuwegein mee 
door. Daarbij zorgen we ook dat iedere woning in 2040 is verduurzaamd en dat alle inwoners een lage 
energierekening hebben. 
 
Maar met bouwen alleen komt het einde aan deze wooncrisis niet in zicht. We moeten ook een halt 
toeroepen aan beleggers en projectontwikkelaars wanneer voor hen het rendement en de eigen winst 
belangrijker zijn dan voldoende goede en betaalbare woningen. Stoppen we dat niet, dan zal het tekort aan 
betaalbare woningen alleen maar toenemen. Het marktdenken mag niet langer overheersen. We moeten de 
regie terugpakken door met maatschappelijke verantwoordelijke beleggers samen te werken. Alleen dan 
kunnen we de volkshuisvesting in ere herstellen en bouwen we voldoende betaalbare woningen in 
Nieuwegein. 
 
Wij willen dat het niet uitmaakt of je in Vreeswijk, Batau of Galecop opgroeit en woont. In heel Nieuwegein 
staan gezondheid, veiligheid en duurzaamheid voorop. Onze kinderen moeten kunnen spelen op fijne en 
veilige speelplekken, we moeten kunnen genieten van voldoende groen en we willen een belangrijke 
bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Wij kiezen voor investeringen in essentiële voorzieningen 
zoals de bibliotheek, het zwembad en onze buurtpleinen. Daarmee maken we Nieuwegein niet alleen tot een 
fijne woonplek, maar ook tot een sociale ontmoetingsplaats.  
 
Onze keuzes 
 
Meer betaalbare woningen 
 
• We gaan door met het Nieuwegeinse woningbouwprogramma waarbij we kansen in de wijk aangrijpen 

en bestaande bebouwing gebruiken voor nieuwe initiatieven. Het waardevolle groen in onze stad blijft 
daarmee ook groen. 
 

• De ontwikkelingen in City en Rijnhuizen zijn de belangrijkste woningbouwlocaties tot 2030 en leveren 
een forse bijdrage aan het aantal nieuwe woningen. 

 
• In onze omgevingsvisie is vastgesteld dat 30% sociaal en 20% middenhuur moet worden gebouwd. 

Deze verdeling blijft een voorwaarde bij het toevoegen van extra woningen in Nieuwegein. Het bouwen 
van betaalbare woningen is een voorwaarde voor de bouwvergunning. 

 
• We maken met de woningcorporatie afspraken om de groep mensen die in een te dure woning woont, te 

helpen. Deze inwoners kunnen verhuizen naar een goedkopere woning of kunnen in aanmerking komen 
voor huurverlaging. 
 

• Op dit moment kunnen woningcorporaties 20% van het aanbod verloten onder starters. We zien dat dit 
percentage niet wordt behaald. Om starters echt een kans te bieden, moeten woningcorporaties dit 
volledige aandeel aan deze doelgroep gunnen. 

 
• De starterslening houden we in stand om kansen te bieden aan jongeren die een eerste woning met een 

beetje hulp van de gemeente willen kopen. 
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• We maken afspraken met woningcorporaties voor het bouwen van lage middenhuur woningen. Dit zijn 
woningen net boven de liberalisatiegrens. Op die manier kunnen Nieuwegeiners doorstromen naar een 
volgende passende woning en hebben anderen weer kans op een sociale huurwoning. 

 
• We vinden het niet uit te leggen dat woningcorporaties in deze tijd hun sociale huurwoningen verkopen 

en daarom willen we een onvoorwaardelijke verkoopstop invoeren. 
 
• Bewoners die hun gezinswoning willen verruilen voor een nieuwe sociale huur of middenhuur 

appartement krijgen voorrang bij de toewijzing hiervan. Hierdoor komen er ook woningen vrij voor een 
volgende generatie. 

 
• Indien woningcorporaties nieuwbouwplannen hebben, moeten bestaande huurders snel duidelijkheid 

krijgen en is een terugkeergarantie een harde eis. Daarnaast moet het aantal sociale huurwoningen 
minimaal gelijk blijven en gaat leefbaarheid altijd voor verdichting. 

 
De gemeente pakt de regie 
 
• We streven naar wijken met een divers woningaanbod. Daarom kiezen we ervoor het aanbod 

middenhuur woningen in bestaande wijken te vergroten. Met actief grondbeleid stimuleren we de bouw 
van betaalbare huurwoningen en voorkomen we dat grond in handen valt van speculerende beleggers 
en projectontwikkelaars. 
 

• In onze gemeente is doorstroom uit sociale huurwoningen belangrijk. Om die doorstroom op gang te 
brengen is het essentieel om ook voldoende middenhuur woningen te bouwen. We verplichten 
institutionele beleggers tot het bouwen van woningen met een huurbedrag tot zowel € 850 als tot € 950 
per maand. 

 
• We leggen in de afspraken met projectontwikkelaars een instandhoudingstermijn van twintig jaar vast, 

zodat de betaalbare woningen voor langere tijd beschikbaar blijven. Het project Van Reeshof in 
Jutphaas-Wijkersloot is hiervan een voorbeeld. 

 
• Om speculatie met woningen te voorkomen voeren we bij nieuwbouwwoningen in onze gemeente een 

zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding in. Hiermee voorkomen we dat koopwoningen worden 
verhuurd of worden doorverkocht voor de maximale winst. We voeren een opkoopbescherming in voor 
heel Nieuwegein. 

 
• Voor malafide huisjesmelkers is in onze gemeente geen plek. Verhuurders die herhaaldelijk de regels 

overtreden, hun panden laten verkrotten, veel te hoge huurprijzen innen en huurders schofferen, komen 
niet in aanmerking voor een verhuurdersvergunning, of verliezen die als ze er al een hebben. 

 
• De gemeente pakt de regie om het gebied Herenstraat-Kruyderlaan te ontwikkelen tot een volwaardig 

woon- en leefgebied dat aansluit bij de omliggende buurten. 
 
• We stellen een volkshuisvestingfonds in. Op deze manier dragen ontwikkelaars die geen betaalbare 

woningen bouwen alsnog financieel bij aan het realiseren van betaalbare woningen elders in de stad. 
 
• Goed en passend wonen is een belangrijke levensvoorwaarde en draagt bij aan gezondheid en 

welbevinden. Met het programma Woonwijs maken we mogelijk dat inwoners op een passende plek 
zelfstandig kunnen wonen met waar nodig passende ondersteuning. 

 
De gezonde en leefbare wijk 
 
• We zorgen voor voldoende nieuwbouw voor ouderen die uit hun eengezinswoning willen doorstromen 

naar een nul-tredenwoning. Hiervoor bouwen we in de eigen wijk meer levensloopbestendige 
appartementen. 
 

• We maken voldoende middelen vrij voor de ondersteuning aan ouderen die behoefte hebben aan zorg 
dichtbij huis. In deze gebouwen zorgen we voor ontmoetingsplekken en zorgvoorzieningen om 
eenzaamheid te bestrijden en organiseren we passende zorg. Deze woningen realiseren we samen met 
zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties en ze worden met voorrang voor Nieuwegeiners gebouwd. 
Het gezondheidshuis De Componist in Zuilenstein nemen we hierbij als voorbeeld.  



7 
 

• We gaan door met binnenstedelijk bouwen in City. Daarbij blijven betaalbaarheid, duurzaamheid en 
langzaam verkeer randvoorwaarden. 

 
• Om de ontwikkeling in City betaalbaar en duurzaam te houden, zijn lagere parkeernormen nodig. We 

zorgen tegelijkertijd voor een goede aansluiting op langzaam verkeersroutes en het openbaar vervoer. 
 

• Om de hoge woningnood op te kunnen lossen, gaan we aan de slag met de voorbereiding voor de 
ontwikkeling in de A12-zone na 2030, waarbij een gezonde leefomgeving met behoud van groen 
noodzakelijk is. Daarbij zijn toekomstige plannen alleen mogelijk als de ontsluiting van het openbaar 
vervoer van het gebied en heel Nieuwegein door een forse rijksinvestering wordt verbeterd. We 
betrekken inwoners intensief bij deze planontwikkeling. 

 
• In samenwerking met de woningcorporaties regelen we voor mensen, die uit beschermd wonen komen, 

goede huisvesting en voorkomen zo een concentratie van deze groep in een bepaalde wijken. 
 
• We gaan door met de Betere Buurten projecten en zorgen daarbij voor een gezonde financiële 

onderbouwing, zodat alle buurten in Nieuwegein de komende jaren samen met buurtbewoners kunnen 
worden vernieuwd. 

 
• Voldoende groen in onze buurt is belangrijk voor een fijne en gezonde leefomgeving. Met het oog op de 

klimaatverandering vergroenen we bij een nieuw project minimaal 30%. 
 
Eerst langzaam verkeer en openbaar vervoer 
 
• Onze mobiliteitsvisie en het uitvoeringsprogramma dragen bij aan een veilige, leefbare en gezonde stad 

en zijn de randvoorwaarden voor mobiliteit in onze stad. 
 

• We stimuleren in Nieuwegein lopen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer. Op wijkwegen 
ontmoedigen we het autogebruik en leiden we het autoverkeer op een natuurlijke manier naar de H-
structuur. Daarmee vergroten we de leefbaarheid en verbeteren we de luchtkwaliteit in de wijken. 

 
• Op wijkwegen nemen we maatregelen als het stoppen van de bus op de weg bij een halte, maken we 

doorlopende fietspaden en zetten we fietsstraten uit om het gebruik van de fiets veilig en aantrekkelijk 
maken. 

 
• Het openbaar vervoer in Nieuwegein moet voor iedereen dichtbij en makkelijk toegankelijk zijn. Als we 

willen dat we de auto vaker laten staan, dan moeten we in een hoog tempo ervoor zorgen dat bus en 
tram een goed alternatief zijn. 

 
• Alle wijken zijn aangesloten op het openbaar vervoernetwerk en iedereen moet gebruik kunnen blijven 

maken van de bus of de tram door voldoende haltes. 
 
• We leggen meer vrijliggende fietspaden aan, zorgen voor veilige fietsroutes naar scholen en kiezen 

binnen wijken overal voor een maximum snelheid van 30 km per uur. 
 
• De fiets zal een steeds prominentere plek krijgen in het verkeer. Bij de inrichting van onze wegen 

reserveren we meer ruimte voor fietsers met verschillende snelheden. 
 
• De Fietsersbond Nieuwegein is een belangrijke gesprekspartner om te komen tot veilige en duurzame 

keuzes voor fietsen in Nieuwegein. 
 
• We voeren schoolzones in, waardoor inrijverboden rondom scholend gelden. Tegelijkertijd voeren we 

campagnes dat basisscholieren en hun ouders zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school 
komen. Initiatieven van onderwijsinstellingen kunnen op onze steun rekenen. 

 
• We zetten in op snelfietsroutes en de kruising Edisonbaan/Martinbaan/Plettenburgerbaan krijgt een 

aanpassing, zodat bewoners van Meanderpark en fietsers vanuit Utrecht en Houten, andere delen van 
onze stad goed en veilig kunnen bereiken. 

 
• We ontmoedigen bezoekers om met de auto naar het stadscentrum te komen door te kiezen voor 

fietsstraten en eenrichtingsverkeer in de nabije omgeving. In City is volop ruimte om de fiets gratis en 
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bewaakt te stallen. Tegelijkertijd zorgen we voor de vele regionale bezoekers van City voor een blijvende 
goede autobereikbaarheid van onze winkels en organisaties. 

 
• Het autoverkeer wordt naar onze stadswegen zoals de A.C. Verhoefweg, Zuidstedeweg en ’s-

Gravenhoutseweg geleid. Dat doen we onder andere door knippen op wijkwegen aan te brengen. Op 
deze manier vergroten we de verkeersveiligheid, gezondheid en leefbaarheid in de wijk. 

 
• We stimuleren het deelgebruik van elektrische auto’s. Daarbij is de toegankelijkheid en betaalbaarheid 

voor alle inwoners belangrijk. 
 
• Om buurten en wijken bereikbaar te houden, is in samenspraak met buurtbewoners een vorm van 

parkeerregulering mogelijk.  
 
• Voetgangers moeten gebruik kunnen maken van veilige en logisch gepositioneerde wandelpaden en 

oversteekplaatsen. Naast inwoners zijn partijen als Rover en Adviesraad Sociaal Domein belangrijke 
gesprekspartners om lopen in Nieuwegein veilig te maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duurzaamheid, energie 
en klimaat 
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Inleiding 
 
Een schone, duurzame en eerlijke koers is nodig. In de komende jaren zetten we in Nieuwegein alles op 
alles om de nu al merkbare gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte, heftige regenbuien en 
langdurige droogte zo goed als mogelijk op te vangen. Nieuwegein is in 2040 energieneutraal én 
klimaatbestendig. 
 
De energietransitie biedt volop kansen: voor schone lucht, betere huizen, betaalbare energielasten en meer 
werkgelegenheid. Maar om daar te komen zijn er investeringen nodig. In onze gemeente kiezen we ervoor 
om de kosten en de opbrengsten eerlijk te verdelen en voorkomen we dat de energietransitie de ongelijkheid 
vergroot. De gemeente pakt de regie om inwoners te helpen bij het maken van keuzes in de uitvoering en 
zonnodig door financiële bij te springen. 
 
Duurzaamheid enkel en alleen benaderen vanuit een kosten-batenanalyse is onverstandig. Nu zien we dat 
huishoudens met hoge inkomens hun huis met subsidies kunnen verduurzamen, terwijl gezinnen met lage 
inkomens in hun woning met hoge energielasten achterblijven. 
 
Dat is oneerlijk en funest voor het draagvlak. Duurzaamheid en klimaat mogen nooit leiden tot een 
tweedeling tussen klimaatwinnaars en -verliezers. We willen dat iedereen mee kan doen en iedereen mee 
profiteert. Daarom maken we afspraken met woningcorporaties om hun sociale huurwoningen zo snel 
mogelijk te verduurzamen en helpen we mensen die het verduurzamen van hun woning niet zelf kunnen 
betalen. 
 
We geloven daarbij in de kracht van het collectief en van de buurt. Daarom werken we wijkgericht, leggen 
we op een slimme manier warmtenetten aan en zorgen we ervoor dat een groot gedeelte van de 
opbrengsten van de duurzame energieopwekking en warmtenetten terecht komt bij de lokale gemeenschap. 
Onze energietransitie zal eerlijk zijn. 
 
Onze keuzes 
 
Iedereen profiteert mee 
 
• We werken samen met inwoners en energieambassadeurs, onder andere van Energie-N, die 

vooropgaan in het verduurzamen van hun huis. We gaan samen met hen de wijken in om de buren te 
stimuleren ook te verduurzamen. 
 

• We bouwen een woning om tot voorbeeldwoning om aan onze inwoners te kunnen laten zien wat de 
energietransitie inhoudt, welke voordelen verduurzaming kan bieden en welke kosten ermee gemoeid 
zijn. 

 
• De gemeente verstrekt leningen om eigenaren van woningen te helpen bij de financiering van de isolatie 

of het plaatsen van zonnepanelen. Terugbetaling kan via de besparing op de energielasten.  
 
• Mensen met een laag inkomen en een goedkope (vaak slecht geïsoleerde) koopwoning kunnen 

aanvullend subsidie aanvragen om de woning te verduurzamen. 
 
• Wij helpen huishoudens met lage inkomens om hun energielasten te verlagen. Met kleine ingrepen 

kunnen onze inwoners vaak al energie besparen. We delen aan ieder huishouden met een Nieuwegein 
Stadspas een energiebox uit met duurzame producten. 

 
• We willen in onze gemeente naar een circulaire economie, waar al het afval hergebruikt wordt. Daarom 

scheiden inwoners papier, gft en restafval aan huis. Als we dit goed doen, blijft de afvalstoffenheffing 
beheersbaar. 

 
• We gaan door met het duurzaamheidsloket en breiden de openingstijden uit. Hier adviseren we  

ondernemende inwoners, die samen een energiecoöperatie willen oprichten. Maar ook kunnen inwoners 
hier terecht voor alle informatie over verduurzaming van de eigen woning, inclusief subsidie- en 
financieringsregelingen. 
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Een buurtgerichte aanpak 
 
• Tijdens een Betere Buurtenproject pakken we meteen ook de straat aan. We zorgen ervoor dat er meer 

groen wordt aangelegd, zodat de hittestress afneemt, en verbeteren de doorwatering, zodat de 
wateroverlast bij hevige regenbuien verdwijnt. 

 
• We kiezen voor een buurtgerichte aanpak, brengen de verduurzamingsopgave op buurtniveau in kaart 

en bekijken op buurtniveau wat er bij wie moet gebeuren. De komende jaren starten we met de 
uitvoeringsplannen van de Transitievisie Warmte. We kijken samen met inwoners wat er nodig is om tot 
het beste alternatief voor gas te komen, welke verduurzamingsinvesteringen daarvoor nodig zijn en hoe 
de uitvoering gerealiseerd moet worden. Zo nodig springt de gemeente financieel bij. 

 
• Voor woningen die nog niet in een gebied vallen waar de collectieve aanpak is gestart, haken we aan bij 

rijksregelingen voor individuele verduurzaming van de woningen. Voor wie ondanks de rijksregelingen 
die investering niet kan doen, stellen we een nieuwe subsidie- en financieringsregeling in. 

 
• Samenwerking is bij deze enorme opgave belangrijk. Als een woningcorporatie in een buurt gaat 

verduurzamen, maken we de afspraak dat zij omliggende woningen benaderen met een aanbod om 
mee te doen. Zo kan de hele buurt samen besparen op de kosten. 

 
• Meer groen in de tuin, op eigen terrein en in de openbare ruimte dragen bij aan een klimaatbestendig 

Nieuwegein. We stellen een subsidieregeling in zodat inwoners tegels kunnen afvoeren, de regenpijp 
naar eigen terrein kunnen leiden of een regenton kunnen aanschaffen. Zo kan iedereen een bijdrage 
leveren aan een duurzame stad. 

 
• Bijplaatsen en dumping van afval moeten we verder terugdringen, want iedereen verdient een schone 

buurt. Naast controle, dragen afvaltuintjes, het gratis ophalen van grof afval en het kosteloos aanbieden 
van asbest bij aan een gezamenlijke oplossing. 

 
Het goede voorbeeld geven 
 
• We spreken in de regionale energiestrategie af dat er de komende jaren zonneweides en meer 

zonnepanelen op gebouwen worden aangelegd. 
 

• We leggen op alle geschikte daken van onze gemeentelijke gebouwen, zoals scholen en sportzalen, 
zonnepanelen.  

 
• In Nieuwegein zijn nog honderden platte daken op bedrijfsgebouwen waar zonnepanelen geplaatst 

kunnen worden. Deze daken kunnen en moeten we benutten om meer duurzame energie op te wekken. 
 
• Bij de nieuwbouw van bedrijven nemen we strenge duurzaamheidseisen op: nieuwe bedrijven zijn 

energiezuinig gebouwd, wekken hun eigen energie op en hebben een uitstekende waterberging. 
 
• We voeren een duurzaamheidstoets bij ons inkoop- en aanbestedingsbeleid in. Voortaan koopt de 

gemeente alleen nog in bij partijen, die circulair en duurzaam werken. 
 
• In Nieuwegein staan nu vijf windturbines die een flinke bijdrage leveren aan onze duurzame 

energieopwekking. Wat ons betreft zijn nieuwe zoeklocaties voor windenergie alleen kansrijk langs de 
A27 en het Lekkanaal. 

 
• In samenwerking met het waterschap gaan we het opvangen van regenwater verbeteren op de plekken 

waar bij een hevige regenbui veel overlast ontstaat. 
 
• We zijn tegen de bouw van meer biomassacentrales in de regio en kiezen in onze buurten voor 

duurzame alternatieven, zoals een aansluiting op het warmtenet of een gezamenlijk koude- 
warmteopslag. Dat warmtenet moet uiteraard zelf ook duurzaam worden. 

 
• We blijven de mogelijkheden naar duurzame oplossingen zoals aardwarmte onderzoeken. Daarbij 

gelden strenge voorwaarden op het gebied van veiligheid, kosten en transparantie over de te maken 
keuzes. De winning van goede kwaliteit drinkwater mag daarbij nooit in gevaar komen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werk  
en inkomen 
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Inleiding 
 
Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met 
werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen, hun talenten te ontwikkelen en een 
bijdrage te leveren aan de samenleving.  
 
De coronacrisis heeft voor veel Nieuwegeiners duidelijk gemaakt hoe onzeker banen en inkomens kunnen 
zijn. Die onzekerheid is niet nieuw: de flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgde al voor corona voor veel 
onzekerheid. We hoeven alleen maar te wijzen op de kwetsbare positie van zzp’ers en mensen met een 
tijdelijk of nulurencontract.  
 
Wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn voor de werkgelegenheid, op de middellange termijn weten 
we nu nog niet. De werkloosheid stijgt minder hard en ook de instroom in de bijstand is minder hoog dan 
eerder verwacht. Er doen zich zelfs tekorten voor in bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt. Bijscholing, 
herscholing en omscholing zijn in de komende periode daarom belangrijker dan ooit. Iedereen verdient 
kansen om mee te kunnen doen.  
 
Niet iedereen heeft dezelfde kansen op de arbeidsmarkt. Opleiding: leeftijd en achtergrond spelen een rol bij 
het verkrijgen van toegang tot de arbeidsmarkt. Discriminatie op de arbeidsmarkt accepteren we niet. 
 
Als het hebben van een baan (even) niet lukt, zorgen we dat mensen op een andere manier volwaardig mee 
kunnen doen. Voor iedereen in onze samenleving geldt: meedoen naar vermogen op een manier die past. In 
Nieuwegein zitten 38,6 personen per 1.000 inwoners van 18j en ouder en 4,5% van de huishoudens in de 
bijstand (CBS, 2020 en 2021).  
De Participatiewet is geen succes. De taakstellingen op het gebied van Nieuw Beschut Werk en de 
garantiebanen worden nog steeds niet gerealiseerd. Voor de PvdA is dat onacceptabel. 
 
De PvdA streeft naar een arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is. Iedereen heeft recht op werk dat bij 
hem of haar past. Soms is dat werken op de dagbesteding, bij het leerwerkbedrijf WerkwIJS of een 
omscholingsprogramma. Veel mensen lukt het uitstekend om zelf de weg op de arbeidsmarkt te vinden, 
maar als het alleen niet lukt, bieden we de helpende hand. We doen het samen. Daarom willen we in 
Nieuwegein starten met een pilot basisbanen in de publieke sector. 
 
We willen samenwerken met ondernemers, onderwijsinstellingen, het UWV en de sociale partners om te 
voorkomen dat mensen te lang langs de kant staan. Maar daarmee zijn we er nog niet. Door de 
samenwerking met lokale ondernemers te zoeken blijven we als gemeente aantrekkelijk voor onze eigen 
bewoners en bezoekers. Nieuwegein is een echte werkstad. In onze stad hebben we meer banen (zowel 
fulltimers, parttimers als uitzendkrachten). dan inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar: 1.157 banen op 1.000 
inwoners (CBS, 2020).  
 
Onze keuzes 
 
Werk en inkomen voor iedereen - arbeidsmarkt en economie 
 
• Als iemand om welke reden dan ook niet de stap naar betaald werk kan zetten, is het streven dat ook hij 

of zij naar eigen vermogen zo ver mogelijk op de participatieladder komt. Dat kan bijvoorbeeld met 
arbeidsmatige dagbesteding en nieuw beschut werk. We willen starten met een pilot basisbanen met 10 
plekken. De basisbaan is een volwaardige baan in de publieke sector met een fatsoenlijk salaris, 
waarmee mensen die nu nog ongewild langs de kant staan, aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld als 
wijkhulp, beveiliger of speeltuinmedewerker. De pilot mag niet leiden tot onwenselijke verdringing. 
 

• WerkwIJSS is ons leerwerkbedrijf en biedt duurzaam en passend werk aan mensen met een  
arbeidsbeperking én de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Het is een springplank 
naar werk in het bedrijfsleven, maar ook een vangnet voor als dat even niet lukt. 
 

• Het Werkteam Nieuwegein bouwen we verder uit en zorgen daarbij voor een goede borging. Door een 
goede samenwerking tussen professionals van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), Geynwijs en 
gemeente Nieuwegein zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk inwoners weer mee kunnen doen in een 
werkomgeving, op een manier die het beste bij de inwoner past. Dat kan ook een leerwerktraject, 
opleiding, vrijwilligerswerk of werken onder begeleiding zijn.  
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• Wanneer mensen in een participatie/re-integratietraject te maken hebben met achterliggende 
problematiek (zoals schulden, scheiding, mentale problematiek), dan bieden we allereerst daarbij 
ondersteuning aan. We lossen deze problemen eerst op, zodat de weg naar werk met een gerust hart 
kan worden aangepakt. 

 
• Werkgevers die mensen met een afstand op de arbeidsmarkt in dienst nemen, ondersteunen we met 

loonkostensubsidie en/of aanvullende jobcoaching. 
 
• De gemeente gaat werkgevers beter ondersteunen bij het arbeidsfit houden van hun medewerkers, door 

werkgevers te informeren waar ze terecht kunnen  voor ondersteuning van hun werknemers bij zaken 
als laaggeletterdheid, mantelzorgtaken, schulden en armoedeproblematiek. 

 
• Het werkteam houdt contact met iedereen die geen werk heeft. We wachten niet op de formele overgang 

van WW naar de bijstand, maar hebben al ruim voor dat moment persoonlijk contact. Ook de mensen, 
die nu geen uitkering ontvangen (nuggers), kunnen op ons rekenen. Denk daarbij aan alleenstaande 
ouders, die een aantal jaren niet hebben gewerkt om voor de kinderen te zorgen, of mensen die 
langdurig ziek zijn geweest. Om hen weer volop te laten meedoen is contact belangrijk. Dat contact gaan 
we met hen leggen. 

 
• Er komt een einde aan de cultuur van wantrouwen in de bijstand. De bijstand is geen moeras van 

sancties, formulieren en verplichtingen maar een springplank naar meedoen in de samenleving.  
 
• Voor de mensen, die de sprong naar werk maken, zorgen we voor een terugvaloptie als het om de een 

of andere reden niet lukt. Ook hebben we daarbij aandacht voor de armoedeval, want wie vanuit een 
uitkering (deels) aan het werk gaat, zal er financieel op vooruit moeten gaan. 

 
• We zorgen ervoor, dat de gemeente, werkgevers en onderwijsinstellingen samen stage- en leerplekken 

creëren. We willen immers dat elke jongere een startkwalificatie kan behalen (zie 6.1). Discriminatie op 
stageplekken is voor ons onacceptabel. Ook kunnen jongeren terecht bij het Jongerenloket voor vragen 
over school, werk en/of inkomen.  

 
• We zorgen ervoor dat onze ondernemers en zzp’ers altijd de weg kennen binnen het ambtelijk apparaat. 

We hebben daarvoor een loket. Hier kunnen ondernemers met al hun vragen terecht: van vragen over 
het bedrijventerrein tot vragen over de begeleiding van medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De gemeente communiceert dit actief langs diverse kanalen.  

 
Aanpak armoede en schulden: vroegsignalering en schuldenvrij maken 
  
Niemand kiest ervoor om een (te) laag inkomen te hebben, om iedere maand weer in de zorgen te zitten of 
de rekeningen kunnen worden betaald en te moeten piekeren als de kinderen uit hun schoenen zijn 
gegroeid.  
Wel worden ook in Nieuwegein de verschillen tussen arm en rijk steeds groter. Voor de PvdA is dat 
onaanvaardbaar: schulden en armoede staan volwaardig meedoen in de samenleving in de weg en 
kinderen, die opgroeien in armoede, staan meteen op achterstand. Armoede tast je gevoel van vrijheid en 
bestaanszekerheid aan en kunnen de oorzaak zijn van langdurige ziekte en uitval door stress.  
 
In Nieuwegein groeit 6% van de kinderen tot 18 jaar op in een gezin dat een uitkering heeft: het betreft 670 
kinderen (cijfers CBS, 2019). Daarnaast is een groeiende groep inwoners die werken, maar toch in armoede 
leven, de zogenaamde werkende armen. Deze groep is vaak onvoldoende in beeld, maar vormt intussen wel 
het grootste aandeel van mensen in de schuldhulpverlening.  
 
Kinderen uit (eenouder) gezinnen met lage inkomens hebben een moeilijkere start, kunnen vaak niet 
meedoen met sport, niet naar verjaardagsfeestjes gaan, en niet meepraten over de vakantiereizen. Voor hen 
is het soms moeilijker trots op zichzelf te zijn en ze groeien vaker op in een onveilige situatie. We vinden dat 
ieder kind mee moet kunnen doen en dat ieder kind een eerlijke kans verdient. Sinds 2017 zijn er daarom de 
Klijnsmagelden die specifiek bedoeld zijn voor activiteiten voor kinderen die in armoede opgroeien. Wij 
blijven erop toezien dat deze gelden voor de doelgroep bestemd blijven. 
 
Ook in onze gemeente balanceren veel mensen op het randje van bestaanszekerheid. In 2020 waren er in 
Nieuwegein bijna 2.400 huishoudens met problematische schulden. Met een onzeker inkomen, snel 
stijgende huren, gasprijzen en duurdere boodschappen liggen betalingsproblemen en schulden op de loer. 
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Er hoeft maar iets te gebeuren of mensen vallen over het randje en komen in de greep van een systeem, 
waarin niet jouw belang, maar dat van de schuldeiser vooropstaat. Daarom willen we schulden oplossen 
voor dat ze leiden tot veel sociale ellende en onnodig hoge kosten. De gemeente deelt daarom geen straf 
meer uit voor pech, maar biedt mensen kansen en perspectief. Daar worden we allemaal beter van. Dat 
betekent dat we hulpverlening willen die er op gericht is om de mensen te helpen en niet om hen ‘aan te 
pakken’. Goede schuldhulpverlening en een ruimhartig minima- en armoedebeleid moeten ervoor zorgen, 
dat mensen weer mee gaan doen. Vroegsignalering en preventie zijn daarbij belangrijk. Daar ligt de 
sleutelrol voor de gemeente. Onze dienstverlening houdt hier rekening mee.  
 
• Ons schuldhulpverlening en minimabeleid is gebaseerd op preventie en vroegsignalering. We zetten 

alles op alles om te voorkomen dat schulden zo hoog worden, dat ze niet meer te overzien zijn. We 
kiezen bij de aanpak van schuldenproblematiek en vroegsignalering altijd voor persoonlijk contact met 
inwoners. 

 
• Voor vroegsignalering is het belangrijk dat de gemeente alle informatie over schulden en 

betalingsachterstanden benut. We sluiten hiervoor een convenant met instellingen en organisaties, zoals 
de woningcorporatie, energieleveranciers en zorgverzekeraars, zodat achterstanden vroegtijdig bij de 
gemeente gemeld kunnen worden en we op tijd in contact kunnen komen met de betreffende 
inwoners(s). De aanpak ‘vroeg er op af’ continueren we. En de samenwerking volgen we nauwgezet en 
evalueren we periodiek. 

 
• Waar nodig nemen we als gemeente de schulden van inwoners over en verstrekken we 

saneringskredieten. Hierdoor voorkomen we torenhoog oplopende schulden door toeslagen terug te 
vorderen en het stapelen van boete op boete. Het schuldenvrij maken wordt het uitgangspunt. Dit doen 
we in combinatie met budgetbeheer en trainingen budgettering. Hiermee voorkomen we verdere 
financiële en emotionele schade. Schuldeisers melden zich dan bij de gemeente, dat scheelt veel stress 
bij betrokken inwoners. 

 
• Onze gemeente blijft een ruimhartig minimabeleid toepassen en heeft een Stadspas voor iedereen met 

een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. We zorgen daarbij voor een groeiend aanbod van 
plaatsen waar de Stadspas kan worden gebruikt.  

 
• We handhaven de mogelijkheden voor het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen en  

bieden als gemeente een polis zorgkosten aan voor inwoners waarvan het inkomen niet meer 
is dan 150% van de bijstandsnorm die van toepassing is. 

 
• We werken samen met bijvoorbeeld Stichting Leergeld, Stichting Jarige Job, de voedselbank, de 

speelgoedbank en de kledingbank om de effecten van opgroeien in armoede in onze gemeente te 
bestrijden.  

 
Naar een kansrijke inburgering 
 
De nieuwe inburgeringswet biedt kansen om nieuwkomers beter op te vangen in de lokale samenleving. 
Werken en het leren van de taal kan worden gecombineerd en de directe toegang tot arbeidsmarkt/scholing 
brengt mensen met elkaar in contact. We beginnen daarom zo snel mogelijk met de inburgering. 
 
• Mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen hebben vaak minder kansen op de 

arbeidsmarkt, zowel bij het vinden van een baan als bij het werken op het eigen niveau. We investeren 
daarom in taalbeheersing op verschillende niveaus.  

 
• In ons lokale (regionale) inburgeringsbeleid combineren we werken en leren zoveel mogelijk. Mensen 

leren de taal niet alleen in de klas, maar ook op het werk. Actieve inzet vanuit de WIL/de gemeente is 
belangrijk voor het bemiddelen naar een stageplek of werkplek. We maken daarbij gebruik van 
netwerken en ervaringsdeskundigen. Vrijwilligerswerk is belangrijk en kan een opstap zijn, maar we 
willen voorkomen dat mensen daar blijven steken. Doorstroming naar betaald werk blijft het 
uitgangspunt. 

 
• Samen met bedrijven en organisaties realiseren we werkplekken voor inburgeraars. Werk is de beste 

kans om snel onderdeel van de samenleving te worden, de taal te leren en een zelfstandig leven te 
leiden.  
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• We maken regionale afspraken om het inburgeringsonderwijs beter te laten aansluiten op het reguliere 
onderwijs om zo de kwaliteit van en het slagingspercentage voor inburgering omhoog te brengen. In 
regionaal verband volgen we de voortgang van het taalonderwijs met strak contractmanagement en 
regelmatige voortgangsgesprekken met zowel cursisten als taalaanbieders. Het Steunpunt 
Vluchtelingenwerk wordt hierbij actief betrokken. Het gaat om de kwaliteit; zowel op aanbesteding als in 
de uitvoering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezondheid  
en zorg 
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Inleiding 
 
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de wmo en de jeugdzorg. Deze taken zijn dan wel  naar de 
gemeente gegaan, maar met te weinig geld. De PvdA vindt dat het beperkte budget nooit een belemmering 
mag zijn om de zorg te leveren die nodig is. Iedereen moet daarop kunnen rekenen. Niet op basis van wie je 
bent, maar op basis van wat je nodig hebt. 
 
Welzijn, preventie en gezondheid staan voorop. Voorkomen is altijd beter dan genezen. We ondersteunen 
mensen om gezonder en gelukkiger te leven en zetten daarom in op gezondheid, welzijn en preventie. 
 
Het is onverteerbaar, dat ook in Nieuwegein, de sociaaleconomische ongelijkheid leidt tot grote verschillen in 
levensverwachting en de mate, waarin we gezond blijven als we ouder worden. Mensen met de hoogste 
inkomens leven gemiddeld 7,5 jaar langer dan mensen met  de laagste inkomens, terwijl het verschil in het 
aantal gezonde levensjaren ruim 18 jaar is. Dat zijn cijfers om stil van te worden. Wie in armoede leeft, is 
vaker ongezond en kinderen, die in armoede opgroeien, hebben vaker een ongezonde levensstijl. Dat moet 
anders.  
Wij streven naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen op basis van zijn of haar interesses en 
talenten. Tegelijkertijd weten we heel goed dat het niet iedereen lukt om zelfstandig mee te doen. 
 
Wie tijdelijk of permanent zorg of ondersteuning nodig heeft, krijgt van de gemeente die zorg op maat. Niet 
iedereen kan immers een beroep doen op de eigen kracht of het eigen netwerk. Zelfredzaamheid kan 
moeilijk zijn, bijvoorbeeld voor mensen met psychische problematiek of dementie. Informele  hulp is niet 
altijd beschikbaar: soms ontbreekt een sociaal netwerk. Of het kan het moeilijk zijn om hulp te vragen. 
Daarnaast zijn veel mantelzorgers overbelast.Een aanpak moet dan ook passen bij de persoonlijke situatie 
van het individu. 
 
De PvdA gaat uit van het vertrouwen in de zorg- en welzijnsprofessionals en ziet er lokaal op toe, dat wij met 
zorgaanbieders werken, die niet gaan voor winstmaximalisatie, maar voor goede zorg. Niet de markt, maar 
de mens staat in onze visie centraal. 
 
Bewoners in onze stad kunnen bij Geynwijs terecht voor de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. 
Geynwijs biedt ondersteuning en wijst de weg bij vragen over opvoeden, sociale contacten, zorg, wonen, het 
organiseren van het dagelijks leven (zoals een gestructureerd huishouden of de administratie). De sociaal 
professional van Geynwijs geeft informatie, advies en ondersteuning om samen met de client een antwoord 
op de ondersteuningsvraag te vinden. Geynwijs werkt samen met veel verschillende organisaties zoals 
vrijwilligersorganisaties, Steunpunt Mantelzorg, huisartsen, wijkverpleging, Werk en Inkomen Lekstroom, 
scholen en zorgaanbieders. Onze gemeente heeft de regie over Geynwijs met succes naar zich toe gehaald. 
Evaluaties laten zien dat inwoners Geynwijs steeds beter waarderen. 
 
Mantelzorgers zijn de stille helden van onze samenleving: wij  kunnen niet zonder hen. De inzet van 
mantelzorgers varieert van  24/7 zorg voor iemand, tot af en toe een boodschap doen voor de buurman en 
alles daar tussenin. Al die vormen van mantelzorg zijn onmisbaar. Mensen steken vaak veel energie, liefde 
en passie in hun zorg, maar tegelijkertijd kan intensieve mantelzorg ongelooflijk zwaar zijn. Daarom 
ondersteunen en ontlasten we mantelzorgers via het Nieuwegeinse Steunpunt Mantelzorg. 
 
Onze keuzes 
 
Gezond leven 
 
• Gezondheidsverschillen die voortkomen uit sociaaleconomische verschillen zijn niet  

acceptabel. In samenwerking met zorgverzekeraars pakken we die verschillen aan. 
 

• We zetten in op vroegtijdige signalering en aanpak, waardoor we aanwezige problemen niet onnodig 
vergroten en zo spoedig mogelijk proberen op te lossen. Goede samenwerking tussen gemeente, 
verloskundigen, consultatiebureaus, scholen, gezondheidscentra en Geynwijs is cruciaal om dat waar te 
maken.  

 
• We willen de GGD terugbrengen naar de wijken van Nieuwegein, met taken als consultatiebureaus, 

rijksvaccinatieprogramma, schoolartsen en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. 
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• Via basisvoorzieningen voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar (kindcentra) houden we niet alleen de 
gezondheid van kinderen in de gaten, maar ondersteunen we kinderen en hun ouders bij gezond leven. 
Hier kunnen de kinderen ook worden getest op hun gehoor en zicht, en worden de inentingen gegeven. 
In deze kindcentra worden achterstanden vroegtijdig gesignaleerd en kan, waar dat nodig is, zo vroeg 
mogelijk extra ondersteuning geboden worden in samenwerking met jeugdgezondheidszorg, de ggd, 
Geynwijs op School en natuurlijk Profipendi, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. 

 
• We ondersteunen de aanleg van hardloop-, fiets- en wandelroutes en het plaatsen van fitnessapparatuur 

en veilige speeltoestellen in buurten en wijken. Daarnaast zorgen we voor voldoende speeltuinen en 
speelplekken, waar kinderen kunnen bewegen en spelen. We onderzoeken de haalbaarheid van de 
uitbreiding van het aantal watertappunten op deze plekken. Ook passen we de richtlijnen van de 
‘Rookvrije generatie’ toe.  

 
• Het alcohol- en drugsgebruik is in onze gemeente al jaren te hoog. In het voortgezet onderwijs blijven 

we daarom voorlichten over de gevaren van (synthetische) drugs. Waar nodig bieden we begeleiding om 
te voorkomen dat incidenteel gebruik leidt tot een verslaving. We pakken problemen aan in 
samenwerking met scholen, welzijnswerkers en politie. Ook verbieden we in onze gemeente de verkoop 
van lachgas via de APV en we lichten jongeren voor over de schadelijke effecten van deze drug. 
Daarnaast monitoren we het drugsgebruik structureel via periodiek drinkwateronderzoek en vragen 
Jellinek om op basis van de resultaten aan de slag te gaan met actieve preventie, voorlichting en 
behandeling. 

 
Toegankelijke, laagdrempelige en betaalbare zorg voor iedereen 
 
• Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. De menselijke maat is daarbij belangrijk. We 

denken niet vanuit het stelsel, maar vanuit wat iemand nodig heeft. 
 

• We zoeken naar mogelijkheden om de budgetten voor wmo, wlz en de ziektekostenverzekering zoveel 
mogelijk gecombineerd en ontschot in te zetten. Dit doen we samen met zorgverzekeraars en het 
zorgkantoor. 

 
• Onze gemeente neemt de vrijheid om op zoek te gaan naar manieren om het abonnementstarief in de 

wmo weer afhankelijk te maken van het inkomen. 
 
• Het moet voor elke inwoner duidelijk zijn, waar je met je zorgvraag terecht kunt. Daarom organiseren we 

de toegang tot zorg zo eenvoudig en dichtbij mogelijk. Dit wordt duidelijk zichtbaar gemaakt via de 
Sociale Kaart. Ook worden verschillende informatiepunten, bijvoorbeeld op de buurtpleinen, ingericht 
waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen: van financiën tot zorg en van huisvesting tot de 
aanschaf van hulpmiddelen. Als mensen zelf niet meer de deur uit kunnen, worden zij thuis bezocht. 

 
• Voldoende professioneel personeel bij Geynwijs moet er voor zorgen dat de organisatie snel en 

daadkrachtig kan reageren op zorgvragen (binnen 48 uur teruggebeld, binnen twee weken een 
keukentafelgesprek en binnen 4 tot 8 weken een plan op tafel. Eenvoudige vragen handelen we snel 
zonder uitgebreid plan af). Effectiviteit is daarbij belangrijker dan strikte toepassing van regels. We 
investeren in een betere samenwerking met verschillende organisaties zoals vrijwilligersorganisaties, 
Steunpunt Mantelzorg, huisartsen, wijkverpleging, Werk en Inkomen Lekstroom, scholen en 
zorgaanbieders. En we maken gebruik van ervaringsdeskundigen. 

 
• We gaan uit van een brede aanpak (één gezin, één plan, één regisseur) als dat zinvol is. Bij deze 

aanpak hebben ouders en kinderen een doorslaggevende stem. Alleen als de veiligheid en het 
gezondheidsperspectief voor het kind, de jongere of een ander gezinslid in het geding komt, wijken we 
daarvan af. Ook privacyregels mogen nooit een belemmering zijn om een eind te maken aan onveilige 
situaties voor kinderen. 

 
• In alle vormen van ondersteuning, toegang tot voorzieningen, regelingen en communicatie houden we 

rekening met laaggeletterden en mensen met een beperking. Wanneer dat niet het geval is, verbeteren 
we dat zo snel mogelijk. 

 
• We doen er alles aan om met zorgmijders in contact te komen. Onze mensen in de wijken leggen actief 

contact met inwoners en wachten niet tot het laatste moment om te ondersteunen.  
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• We zorgen dat onafhankelijke cliëntondersteuning voor iedere inwoner beschikbaar blijft.  
 
• Een goede relatie tussen de ggz en de sociale werkvoorziening is belangrijk. We zetten werk in als 

medicijn, zodat mensen door kunnen stromen van de wmo-dagbesteding naar de arbeidsmatige 
dagbesteding. En laat het duidelijk zijn dat werk moet lonen. 

 
• Bij de inkoop van zorg staat de kwaliteit van de ondersteuning en de bereidheid tot samenwerking 

centraal. We maken het aanbod overzichtelijk voor onze inwoners en zorgen  ervoor dat iedereen 
voldoende keuzevrijheid heeft, bijvoorbeeld door maximale inzet van pgb. 
 

• We treden hard op bij fraude met pgb’s of ‘pseudo’ zorg door malafide zorgcowboys. 
 

• Voortdurend blijven we meten of, en op welke wijze, de zorgverlening in Nieuwegein bijdraagt aan het 
verbeteren van het leven van mensen. Dat doen we door meerjarig de effecten van de zorg 
wetenschappelijk te laten onderzoeken.  

 
• De Adviesraad Sociaal Domein is voor de gemeente het klankbord om regelmatig trends en 

ontwikkelingen te bespreken. 
 
Ondersteuning 
 
• We Investeren in het steunpunt mantelzorg, onder andere door inzet van de mantelzorgmakelaar. Voor 

mantelzorg kies je niet, mantelzorg overkomt je. Veel mantelzorgers raken sluipenderwijs overbelast. 
Kinderen onder de 18 jaar zijn geen mantelzorgers en mogen bij de inschatting van iemand’s sociaal 
netwerk ook nooit als zodanig gezien worden. 
 

• We investeren meer in respijtzorg, zodat familieleden en partners met mantelzorgtaken toch op vakantie 
kunnen of even op adem kunnen komen. We maken respijtzorg mogelijk door te starten met een 
respijthuis, waar mensen tijdelijk liefdevol opgevangen kunnen worden zodat de mantelzorger wat tijd 
voor zichzelf heeft. 

 
• We ondersteunen de PGB-houders en zorgen dat de administratieve lasten zo laag mogelijk blijven, ook 

wanneer dat moeilijker ligt bijvoorbeeld bij werken met een PGB. 
 
• We ondersteunen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties via het vrijwilligershuis. Nieuwegein kent een 

groot aantal mensen dat vrijwilligerswerk wil doen. Zij verdienen waardering en de beste ondersteuning. 
We houden de vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligersorganisaties in de zorg in stand. 

 
• Mensen wonen zo lang mogelijk thuis in hun eigen wijk. Tegelijkertijd zien we dat bij ouderen 

eenzaamheid en vaak ook gezondheidsklachten, waaronder dementie, vaker voorkomen. Het bestrijden 
van eenzaamheid zien we als onze maatschappelijke opgave. Inzet van het maximum aantal uren 
huishoudelijke hulp is daarbij niet altijd de beste oplossing, we kijken liever naar andere oplossingen, 
zoals wekelijks huisbezoek, als het om ondersteuning bij eenzaamheid gaat. 

 
• We nemen met onze partners het initiatief tot een lokale alliantie tegen eenzaamheid. We maken daarbij 

gebruik van goede voorbeelden uit het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’. We faciliteren en 
ondersteunen initiatieven uit de stad, zoals bijvoorbeeld wijkcirkels waarbij mensen in vergelijkbare 
situaties elkaar wederzijds kunnen ondersteunen. We zorgen voor laagdrempelige ontmoetingsplekken 
en activiteiten op de buurtpleinen. Ook zetten we Geins Geluk hiervoor in. 

 
• Om wonen en zorg te verbinden smeden we coalities met kernpartners, zoals de woningcorporaties, 

ggz, ZorgSpectrum, Santé Partners en andere hulpverlenende instellingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdzorg 
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Inleiding 
 
In de discussie over de jeugdzorg is de jeugd zelf vaak de grote afwezige en gaat het vaak alleen maar over 
geld. Waarom vragen we nooit aan die jeugdigen zelf hoe het nu eigenlijk met ze gaat? Er wordt te weinig 
gekeken naar de vraag of kinderen en jeugdigen geholpen zijn met de zorg die wij verlenen, en of ze 
gelukkiger en veiliger kunnen opgroeien. 
De PvdA wil de jeugdzorg vooral verbeteren door het belang van kinderen weer centraal te stellen. 
 
Op de vraag hoeveel geld we er als maatschappij voor over hebben om alle kinderen en jeugdigen in een 
veilige en liefdevolle omgeving te laten opgroeien past volgens de PvdA maar één antwoord: zoveel als 
nodig is. 
 
Uit landelijk onderzoek (AEF, SCP, 2020) blijkt een achterblijvende instroom van kinderen uit 
bijstandsgezinnen, éénouderhuishoudens of mensen met een niet-Westerse migratie-achtergrond.  We zien 
echter een stijging bij de groep uit de middeninkomens (voor lichte zorgvormen). Het is zorgelijk dat mensen 
die ondersteuning en zorg het hardste nodig hebben, aan het kortste eind lijken te trekken. 
 
Preventie doe je niet omdat het goedkoper is, maar omdat het goed is voor het kind. Het vroegtijdig bereiken 
van kwetsbare groepen is echter nog niet verbeterd ten opzichte van de periode vóór de jeugdwet. Omdat 
vroegsignalering nog maar beperkt plaatsvindt en de effecten waarschijnlijk pas na enkele jaren zichtbaar 
zijn, is het nog niet duidelijk wat de effecten van preventie en vroegsignalering daadwerkelijk zijn. Het is dus 
nog te vroeg om daar nu al vergaande conclusies aan te verbinden. Goede preventie en vroegsignalering 
zijn een sterke basis (aanwezigheid in de natuurlijke omgeving van kinderen, het verstevigen van de 
samenwerking tussen onderwijs en het lokale team) en effectieve interventies (je kan kinderen alleen helpen 
als je goede zorg levert) zijn noodzakelijk. 
 
Onze keuzes 
 
• Wij kiezen voor een integraal jeugdgezondheidszorgbeleid vanaf de zwangerschap tot 23 jaar. Daar 

hoort op indicatie prenatale zorg door het consultatiebureau bij, maar ook speciaal aandacht voor zorg 
aan de groep 18 tot 23 jarigen. 
 

• We geven meer prioriteit aan die mensen die de weg naar hulp en ondersteuning moeilijker weten te 
vinden. We verbeteren de signalering van deze behoefte aan zorg en ondersteuning door betere 
informatievoorziening, eenvoudiger procedures, een toegankelijker sociale kaart en betere bekendheid 
van de mogelijkheden. Ook het verduidelijken aan jongeren en hun ouders wat verwacht kan worden 
van de professionals van Geynwijs is een belangrijk aandachtspunt. 

 
• We bieden mogelijkheden  aan kinderen die zonder hulp (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, zoals hulp bij 

de opvoeding in huis, inzet van buurtgezinnen, pleegzorg, tijdelijk of langer wonen met begeleiding 
elders in de stad. We willen dat kinderen, ook als het even niet vanzelf gaat, zoveel mogelijk in hun 
eigen omgeving kunnen opgroeien. 

 
• We zetten in op laagdrempelige opvoedondersteuning met steungezinnen, pleeggezinnen, buddies of 

maatjes, gezinshuizen, pleeghuizen en Kamers met Aandacht. Daarbij is het uitgangspunt dat zorg en 
ondersteuning in of zo dicht mogelijk bij de eigen vertrouwde omgeving georganiseerd wordt. We 
ondersteunen pleegouders als dat nodig is en voorkomen zo dat pleegouders uitvallen. 

 
• We zetten regionaal in op het beperken van de wachtlijsten voor specialistische jeugdhulp. 

Noodzakelijke acute hulp kan en mag niet uitgesteld worden. Inzet op lichte (preventieve) hulp mag er 
niet toe leiden dat deze specialistische hulp wordt verdrongen. Het devies blijft ‘zwaar als het moet, licht 
als het kan’. 

 
• De jongerenwerkers hebben een belangrijke signalerende rol, doordat zij laagdrempelig het gesprek 

aangaan met jongeren. Deze manier van werken vanuit een laagdrempelige vertrouwensrelatie speelt 
een belangrijke rol in het voorkomen van zwaardere zorg voor jongeren. Ook blijkt uit onderzoek dat 
jongerenwerkers een belangrijke rol kunnen spelen bij de aanpak van bijvoorbeeld eenzaamheid onder 
jongeren en seksueel misbruik. Ook kunnen zij als brug functioneren om jongeren meer bij het beleid te 
betrekken. Daarom kiezen wij voor een substantiële uitbreiding van het aantal jongerenwerkers in onze 
gemeente. 
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• We gaan door met het project voor gemengd wonen Inn Between en zoeken daarvoor een definitieve 
plek. Mensen met verschillende achtergronden leven hier samen met elkaar in een community: 
statushouders, jongeren, spoedzoekers en reguliere bewoners. Kamers met Kansen is een geïntegreerd 
onderdeel van Inn Between en biedt jongeren van 16 tot 26 jaar de mogelijkheid zelfstandig te leren 
wonen door middel van coaching op alle leefgebieden. 

 
• Het is van belang om de resultaten van (individuele) hulptrajecten te volgen en op basis daarvan 'lessen' 

te trekken om tot betere preventie te komen. We verzamelen daarom niet alleen cijfers, maar ook de 
individuele verhalen van jongeren en hun ouders over hun ervaringen met de hulpverlening te horen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwijs 
en educatie  
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Inleiding 
 
Ieder kind verdient een fijne jeugd, een veilig thuis en een goede scholing.  Op school maak je vrienden, 
word je uitgedaagd om te ontdekken wie je bent en leer je wat je kunt doen om je dromen waar te maken. 
Onze scholen zijn de plekken waar heel veel kinderen met plezier naar toe gaan om iedere dag weer iets 
nieuws te leren.  Of je in Galecop, Wijkersloot of Fokkesteeg woont, of je ouders rijk zijn of niet, dit mag nooit 
bepalend zijn voor de kansen die je krijgt in het onderwijs. 
 
Ondanks het recht op gelijke kansen nemen de verschillen in het onderwijs nog steeds toe en worden die 
verschillen ook hardnekkiger. De corona-crisis maakt de verschillen ook beter zichtbaar.  
Iedere ouder wil dat zijn of haar kind een goede start krijgt in het leven. Dat is voor ouders met hogere 
inkomens vaak eenvoudiger en beter te realiseren dan voor ouders met een laag inkomen. 
Leerachterstanden komen dan ook meer voor bij kinderen van ouders met een laag inkomen. 
 
Doordat leerlingen met leerachterstanden niet gelijk zijn verdeeld over onze verschillende basisscholen 
worden de verschillen tussen de scholen onderling groter. Dit effect wordt versterkt doordat juist de 
basisscholen waar veel leerlingen met een leerachterstand te vinden zijn, vaak kampen met een 
lerarentekort.  
 
Voor de PvdA is deze kansenongelijkheid onaanvaardbaar. Wij vinden dat alle kinderen gelijke kansen 
verdienen en we doen er in onze gemeente alles aan om kansengelijkheid te bevorderen. Dat betekent 
onder andere dat we  leerachterstanden en laaggeletterdheid tegengaan. 
In ons beleid, maar ook in onze samenwerking met scholen en ouders, doen we er alles aan om de 
kansengelijkheid te vergroten en leerachterstanden in te halen. 
 
Natuurlijk zijn de scholen verantwoordelijk voor de inhoud van het lespakket, maar dat betekent niet dat we 
als gemeente aan de zijlijn kunnen blijven toekijken en ons alleen met de huisvesting bemoeien. We helpen 
scholen om zich te ontwikkelen tot sociale ontmoetingsplaatsen, bieden kinderen met leerachterstanden 
extra steun en bestrijden de kansenongelijkheid met gericht beleid.  
Voor ons is de school de plek waar je leeftijdsgenoten ontmoet, de plek waar je je veilig voelt, waar je leert 
en groeit en waar je een eerlijke start in het leven maakt. 
 
Onze keuzes 
 
Onderwijskansenbeleid: ieder kind een eerlijke start, waarbij afkomst nooit 
bepalend mag zijn 
 
• We ondersteunen gezinnen die het moeilijk hebben door te investeren in Voor- en Vroegschoolse 

Educatie, die nauw op elkaar moeten aansluiten. We helpen ouders betrokken te zijn bij de 
taalontwikkeling van hun kind en in het gezin. 
 

• Om alle kinderen gelijke kansen te bieden investeren we extra in scholen die veel leerlingen met een 
leerachterstand hebben, of veel kinderen uit gezinnen met lage inkomens. 

 
• In onze gemeente ondersteunen we scholen bij het verbeteren van hun leesonderwijs door 

samenwerking met De Tweede Verdieping mogelijk te maken. 
 
• We vinden dat ieder kind mee moet kunnen doen. Daarom werken we in onze gemeente samen met 

stichting Leergeld: daardoor kan ieder kind aan binnen- en buitenschoolse activiteiten deelnemen en 
gewoon meedoen. 

 
• Betrokken ouders zijn goud waard en dat koesteren we. Met een gerichte aanpak gaan we scholen 

ondersteunen om alle ouders bij de school en de educatieve ontwikkeling van hun kinderen te 
betrekken. 
 

• Bijles en huiswerkbegeleiding horen niet afhankelijk te zijn van je portemonnee. Alle kinderen die extra 
onderwijs, huiswerkbegeleiding of coaching in studievaardigheden nodig hebben, moeten dat via de 
school kunnen krijgen. Scholen kunnen hiervoor extra middelen aanvragen uit het budget voor 
Onderwijskansenbeleid. 
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• We maken in samenwerking met de scholen een structurele regeling voor een zomerschool met zowel 
een ontspannend als een educatief aanbod. 

 
• We zorgen dat de lijntjes tussen de jeugdzorg, jeugdhulpverlening en de scholen kort zijn en regelen de 

jeugdhulp waar mogelijk intern op school. Voor kinderen in een moeilijke thuissituatie is school vaak de 
enige veilige plek. Dit doen we door te blijven investeren in Geynwijs op school en we versterken het 
schoolmaatschappelijk werk op scholen. De schoolmaatschappelijk werkers kunnen leraren, ouders en 
leerlingen ondersteunen bij allerlei (zorg)vragen, zodat leraren weer kunnen doen, waar ze voor zijn 
aangenomen: les geven. We zetten, samen met de samenwerkingsverbanden, ook in op het verlagen 
van het aantal thuiszitters. 

 
• We willen dat elke jongere een startkwalificatie kan behalen. Zonder startkwalificatie is het vinden van 

een goede en zekere baan heel lastig. Om voortijdig schoolverlaten van jongeren te voorkomen werken 
we  intensief samen met de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Regio Utrecht en de 
betrokken scholen voor vso, vo en mbo. Zo nodig zetten we daar ook Geynwijs op school, leerplicht, het 
werkteam en het Jongerenloket bij in. 

 
• Onderwijs, gemeente en lokaal bedrijfsleven moeten meer en gestructureerder samenwerken om de 

kansen van mbo’ers op de regionale arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor stellen we samen een lokale/ 
regionale mbo-agenda op. In deze agenda maken we ook concrete afspraken over het aantal 
stageplaatsen. Als gemeente zorgen we jaarlijks voor minimaal 20 stageplekken. We tolereren geen 
discriminatie bij het invullen van stageplekken. Op initiatief van de PvdA hebben we er voor gezorgd dat 
de stagevergoeding van studenten uit het mbo is gelijkgetrokken met die van hbo en wo. 

 
Aanpak laaggeletterdheid 
 
Het aantal laaggeletterden in Nieuwegein wordt geschat op ongeveer 8.500  inwoners. Laaggeletterdheid 
hangt nauw samen met geringe arbeidsparticipatie, maatschappelijke participatie, schuldenproblematiek en 
gezondheidsklachten. De PvdA geeft daarom grote prioriteit aan de aanpak ervan. 
 
• We maken een plan van aanpak om laaggeletterdheid bij onze inwoners te bestrijden. Hiervoor werken 

we samen met de scholen, de Tweede Verdieping, het Taalhuis Lekstroom en organisaties als Stichting 
Lezen en Schrijven.  We ondersteunen hen financieel bij het realiseren van de aanpak van 
laaggeletterdheid.  We bevorderen dat mogelijke vindplaatsen van zowel NT1 als NT2 laaggeletterden 
optimaal benut worden voor een warme overdracht naar een passend (taal)aanbod. 
 

• In de Voor- en Vroegschoolse Educatie bieden we de betrokken laaggeletterde ouders een programma 
aan om henzelf en hun kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij de taalontwikkeling. Ook 
intensiveren we het programma ‘Taalvisite’, waarbij taalcoaches laaggeletterde ouders en hun kinderen 
met lezen ondersteunen. Dit doen we door enerzijds de professionele scholing en ondersteuning van de 
vrijwillige taalcoaches uit te breiden en anderzijds door meer mogelijkheden (terugkomdagen) te bieden 
voor ondersteuning van gezinnen die dat nodig hebben voor een succesvolle aanpak. 

 
• In onze buiten- en naschoolse opvang is de bestrijding van laaggeletterdheid een van de speerpunten 

en worden kinderen met informele lesmethodes aangemoedigd om meer te lezen. 
 
• Bij Taalhuis Lekstroom kunnen laaggeletterde volwassenen terecht voor taal, reken en digitale 

vaardigheden. Dit aanbod is heel laagdrempelig. 
 

• In samenwerking met onze buurgemeenten, de provincie en de VNG lobbyen we voor meer geld voor 
het aanpakken van de laaggeletterdheid.  

 
Huisvesting: moderne scholen als ontmoetingsplaats 
 
De huidige plannen omtrent de onderwijshuisvesting en sportaccommodaties in Nieuwegein dienen met 
volle kracht te worden uitgevoerd. Deze bieden veel kansen voor betere samenwerking tussen scholen, 
waarbij de kwaliteit van het onderwijs centraal staat en niet het handhaven van alle denominaties in elke 
wijk. 
 
• Onze kinderen verdienen een veilige, moderne en duurzame school, met extra aandacht voor een 

gezond binnenklimaat. De corona-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat scholen niet op een gezond 
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binnenklimaat kunnen wachten totdat zij aan de beurt zijn voor (ver)nieuwbouw. De gemeente zal samen 
met de schoolbesturen goede afspraken moeten maken over goede luchtkwaliteit in alle scholen, waarbij 
optimaal gebruik wordt gemaakt van de door het rijk beschikbare gestelde middelen voor dit doel. 
 

• In ons integraal huisvestingsplan is samenwerking een voorwaarde voor vernieuwing van de huisvesting.  
 

• Ons ideaal is een brede school of Kindcentrum voor ieder kind. De school, gratis kinderopvang, 
voldoende buitenschoolse activiteiten en brede talentontwikkeling vormen samen de brede scholen. 
Door naast onderwijs en kinderopvang ook vrijetijdsbesteding, ontspanning, sport en cultuur te bieden, 
krijgen alle kinderen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen.  

 
• Onze schoolgebouwen zijn aangepast aan de eisen van deze tijd, dus naast klaslokalen zijn er ruimtes 

voor individuele begeleiding en schoolmaatschappelijk werk.  En er zijn ouderkamers, waar ouders 
elkaar kunnen ontmoeten en waar contacten  kunnen ontstaan tussen ouders en de school. De school 
wordt ook buiten schooltijden een sociale ontmoetingsplaats. 
 

• Schoolpleinen zijn geschikt om te spelen, te ontdekken en ze nodigen uit tot bewegen. Daarom maken 
we schoolpleinen ook na schooltijd toegankelijk.  
 

• We zorgen ervoor dat ieder kind veilig naar school kan wandelen en fietsen en we ontmoedigen het naar 
school brengen en halen met de auto. De directe omgeving van scholen is verkeersveilig voor kinderen 
en hun ouders. Rondom elke school richten we de straten in als schoolzone. Rondom scholen is 
veiligheid voor kinderen het belangrijkste en krijgen voetgangers en fietsers voorrang.  

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport 
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Inleiding 
 
Sinds de corona-crisis is het nog eens extra duidelijk hoe belangrijk sport en bewegen is. Sporten is 
belangrijk voor iedereen: niet alleen voor onze gezondheid, maar ook voor onze ontwikkeling, sociale 
contacten en ons welbevinden. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen kan sporten en dat kinderen al 
zo jong mogelijk in aanraking komen met sporten: op school, in de buurt en bij de verenigingen. Elke week 
weer staan vele vrijwilligers van sportverenigingen voor dag en dauw op om het beoefenen van hun sport in 
onze gemeente mogelijk te maken. Daarmee leveren ze een onmisbare bijdrage aan de vitaliteit en kracht 
van onze lokale samenleving. Wie sport en lid is van een sportclub, is vaak gezonder en heeft vaak ook een 
breder sociaal netwerk. We koesteren onze vrijwilligers en sportverenigingen en zien sport als een publieke 
voorziening. 
 
Wanneer geld het probleem is, komen we kinderen, jongeren en ouderen tegemoet met onze Nieuwegein 
Stadspas. Sport en bewegen moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. 
 
Sportverenigingen verzorgen een belangrijk deel van het sport- en beweegaanbod in de wijken. Hiervoor zijn 
vitale en toekomstbestendige verenigingen nodig. We ondersteunen sporten met buurtsportcoaches en 
sportparkmanagement. De buurtsportcoaches zetten we gericht in om de vrijwilligers te ondersteunen, de 
verenigingen te versterken en sport te verbinden met bijvoorbeeld onderwijs en welzijn. 
 
Onze keuzes 
 
• Sporten is leuk, gezond, en vergroot de sociale samenhang. Daarom stimuleren we onze jeugd om lid te 

worden van een sportvereniging en bieden we ouders met een smalle portemonnee financiële 
ondersteuning, zodat alle kinderen kunnen meedoen. Met de Nieuwegein Stadspas kunnen 
huishoudens gebruik maken van sport- en culturele activiteiten. Ook kunnen kinderen korting krijgen op 
zwemlessen. 
 

• We gaan door met het (mede) financieren van de buurtsportcoaches. Zij spelen een belangrijke 
organiserende en coördinerende rol in de samenwerking met de verschillende partijen (o.a. 
sportverenigingen, sportaanbieders, jongerenwerkers, het Vrijwilligershuis, MOvactor). Zo organiseren 
zij bijvoorbeeld kennismakingslessen voor de jeugd en vinden en ondersteunen zij vrijwilligers. 
Daarnaast versterken  en begeleiden zij sportverenigingen, waarbij ook aandacht is voor activiteiten voor 
mensen met een beperking. 

 
• Ook continueren we het sportparkmanagement voor Noord/Galecop en breiden dit uit voor 

Zuid/Sportpark Parkhout-Zandveld (SPZ). 
 
• Goede sportvoorzieningen zijn noodzakelijk. Daarom gaan we verder met het vernieuwen en 

verduurzamen van sportaccommodaties en sportvelden. De vernieuwing van Sportpark Parkhout-
Zandveld (SPZ) ronden we af en we maken met de hockey een mooie nieuwe plek. 

 
• In de inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte houden we nadrukkelijker rekening met bewegen. 

We investeren ook in voorzieningen voor individuele sport en recreatie. Denk daarbij aan wandel- en 
hardlooproutes in de open lucht, maar ook buitenfitness of yoga in de parken. Het buiten beweegplein 
Batau en in park Kokkebogaard zijn daar een goed voorbeeld van. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultuur 
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Inleiding 
 
De coronacrisis heeft de culturele sector heel hard geraakt. De gevolgen hiervan zullen ook na 2021 
merkbaar blijven. Dankzij de steun vanuit het Rijk, de specifieke steunpakketten voor de cultuursector, de 
steunmaatregelen van onze gemeente en de creativiteit en innovatiekracht van de sector zelf, zijn er weinig 
culturele instellingen omgevallen. We zetten ons tot het uiterste in voor rijkssteun voor de cultuursector 
zolang dat nodig is. Als gemeente kunnen we de enorme verliezen niet alleen compenseren. 
Overheidssteun zal ook nodig zijn waar herstel op gang moet worden gebracht.  Theater, bibliotheek en 
musea blijven voor ons culturele basisvoorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk moeten zijn. We 
continueren daarom de subsidies aan deze instellingen. 
 
Kunst en cultuur raken, verbinden, verheffen inspireren, ontspannen en bieden naast plezier ook stof tot 
nadenken. Het gaat over wie we zijn, over onze drijfveren en over onze dromen. Zonder ons theater en 
muziekschool De Kom, de Tweede Verdieping, cultureel centrum de Partner en onze historische musea is 
het lastig om die dromen te verwezenlijken. Cultuur draagt in al zijn verschijningsvormen bij aan de 
leefbaarheid in onze wijken. Voor de PvdA is het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en 
betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde en dus welkom is. Voor mensen met een 
kleine beurs zijn kunst en cultuur nog te vaak onbereikbaar. Daarom bieden we mogelijkheden met de 
Nieuwegein Stadspas. En ook de makers hebben het vaak moeilijk: het is moeilijk betaalbare atelierruimtes 
te vinden en het is moeilijk zich te verzekeren. Iedereen moet kunnen genieten van kunst en cultuur. Daarom 
is het ook belangrijk dat de culturele en creatieve sector de diversiteit van onze samenleving representeert. 
 
Op veel plaatsen in de openbare ruimte in Nieuwegein zijn beelden of kunstobjecten te vinden. Zoals bij 
winkelcentra, scholen en in parken. Ieder kunstobject draagt bij aan de verfraaiing van de omgeving. Er zijn 
tientallen beelden. Deze vormen tezamen het Buitenmuseum. Het 50-jarig bestaan van onze stad heeft 
opnieuw het belang laten zien van onze historische verenigingen met onze musea (museum Warsenhoeck 
en museumwerf Vreeswijk) over onze geschiedenis. Onze beschermde dorpsgezichten,  Vreeswijk en 
dorpskern Jutphaas beschermen we en houden we in stand. 
 
Onze keuzes  
 
• We blijven investeren in onze culturele voorzieningen om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze 

gemeente te vergroten. Zo zetten we de plannen voor het toekomst bestendig maken van De Kom door 
en maken deze voorziening toegankelijker en betaalbaarder voor beoefenaren van (semi-)amateurkunst.  
 

• In wijken en op plekken, waar deelname aan culturele activiteiten niet vanzelfsprekend is, moedigen we 
deelname aan. Culturele diversiteit zien wij daarbij als een noodzaak. We moedigen wijkorkesten aan 
(zoals De Kom die organiseert), we verlevendigen de binnenstad met kunst en we maken 
maatschappelijke initiatieven van inwoners mogelijk met een bijdrage aan Geins Geluk. 

 
• Alle kinderen en jongeren moeten mee kunnen doen aan cultuureducatie. We maken dit toegankelijk en 

betaalbaar. Ook gaan we door met muziek- en kunstlessen in De Kom, die je ook kunt volgen met de 
Stadspas. 

 
• De bibliotheek De Tweede Verdieping is voor onze inwoners van groot belang. De Tweede Verdieping 

leent al lang niet meer alleen boeken uit, maar is voor de gemeente een belangrijke partner als het gaat 
over omgaan met digitale informatie, tegengaan van laaggeletterdheid en stimuleren van lokale 
debatten. Voor zowel jong als oud is het een laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats. Samen met De 
Tweede Verdieping versterken we deze functie in het nieuwe Atrium van het Stadshuis. 

 
• Cultureel erfgoed beschermen en behouden we.  
 
• De PvdA blijft zich inzetten voor een goed geoutilleerd evenemententerrein, zo mogelijk in Park 

Oudegein. Onze inwoners en vooral onze jongeren hebben (en al helemaal na de corona-maatregelen) 
behoefte om samen cultuur te beleven. Een goed bereikbaar en geoutilleerd evenemententerrein biedt 
daartoe mogelijkheden.  

 
• In het evenementenbeleid zien wij niet alleen een rol voor commerciële organisatoren, maar vooral ook 

voor initiatieven uit de stad die hiervoor onder bepaalde voorwaarden gesubsidieerd kunnen worden. 
Om onze stad meer levendig en sprankelend te laten zijn, is het volgens ons nodig dat de gemeente zelf 
meer initiatief neemt voor het organiseren van evenementen. 
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• We gaan samen op zoek naar een nieuwe permanente locatie voor de Stichting Kunstgein, die nu 
tijdelijk in het Stadshuis is gevestigd. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiligheid 
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Inleiding 
 
Iedereen in Nieuwegein heeft recht op een veilige leefomgeving. Wanneer je je onveilig voelt in je eigen huis 
of als je de straat op gaat, heb je geen eerlijke kans op een fijn leven.  
Veiligheid is een basisbehoefte, die voor de meesten van ons gelukkig een vanzelfsprekendheid is. Maar 
juist in de buurten waar de inwoners het al zwaar hebben, is het dat niet altijd. Er zijn plekken in de stad 
waar sprake is van een groter risico op woninginbraken, vandalisme en achterstallig onderhoud. We moeten 
voorkomen dat inwoners in aanraking komen met criminaliteit en dat jongeren kiezen voor de verlokkingen 
van het snelle geld van de drugscriminaliteit. 
 
We kiezen voor een ambitieuze en brede aanpak. Preventie gaat hand in hand met handhaving. We geloven 
in de kracht van de buurt en haar inwoners, en gaan samen met hen de problemen te lijf. Voorkomen is altijd 
beter dan genezen. We bieden kwetsbare jongeren daarom een wenkend perspectief, zorgen voor goede 
voorlichting en voorkomen samen met ouders, jongerenwerkers, jeugdhulp en de scholen, dat kwetsbare 
jongeren het verkeerde pad kiezen. 
 
Om dat voor elkaar te boksen, investeren we een in een fijnmazig netwerk, waar professionals, 
jongerenwerkers, buurtbewoners, ouders, handhavers en de gemeente, de ogen en oren zijn van wat er 
onder de jongeren en in de buurt speelt. Een sterke gemeente kan niet zonder sterke inwoners. 
 
Zonder vertrouwen in de overheid is handhaving niet mogelijk, zonder perspectief zullen kwetsbare jongeren 
vaker voor het snelle criminele geld gaan en zonder betrokken bewoners wordt een buurt nooit een veilige 
en fijne plek om in te wonen. 
 
Alleen in een veilige buurt kan je jezelf ontplooien en een fijn leven leiden. Daarom gaan we de komende 
periode alles doen om ondermijnende criminaliteit te bestrijden, onveilige buurten te verbeteren en kansarme 
jongeren perspectief te bieden. 
 
Onze keuzes 
 
Een veilige omgeving voor iedereen 
 
• We investeren extra in de meest kwetsbare wijken, omdat daar de meeste woninginbraken zijn, de 

onveiligheid op straat het grootst is, vandalisme het meest zichtbaar is en de drugscriminaliteit voor de 
meeste ontwrichting zorgt. Via het programma Leefbaarheid en Veiligheid kunnen we met middelen 
vanuit het Rijk in de meest kwetsbare buurten maximaal inzetten op participatie, jeugd en jongeren, 
veiligheid en leefbaarheid. 
 

• We betrekken inwoners, zowel ouders als jongeren, bij het mooier en veiliger maken van de eigen buurt 
en bij het inrichten van de buurt, zodat iedereen daar een eigen plek heeft. Hierdoor wordt de buurt van 
iedereen en is dit een plek om trots op te zijn. 

 
• De gemeente maakt samen met bewoners voor elke buurt een buurtplan. Daarin staan de gezamenlijke 

doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid. 
 
• Onze boa’s hebben een grote rol in de veiligheidsbeleving in onze buurten en wijken. Een goede 

bereikbaarheid van de boa’s kan daar extra aan bijdragen. 
 
• Geweld achter de voordeur pakken we aan. Het melden van huiselijk geweld maken we 

laagdrempeliger. Voor slachtoffers komt er meer opvangcapaciteit. Privacy mag nooit een reden zijn om 
een situatie van kindermishandeling of huiselijk geweld voort te laten bestaan. 

 
• Cybercriminelen worden steeds handiger en maken met name ouderen steeds meer geld afhandig. In 

samenwerking met politie en de ouderenzorginstellingen zetten we in op goede voorlichting en 
voorkomen we dat ouderen slachtoffer worden van slinkse oplichters. 

 
Voorkomen is beter dan genezen 
 
• We willen jongeren perspectief bieden en grijpen meteen in als dat nodig is, want voorkomen is beter 

dan genezen. 
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• Het buurt- en jongerenwerk staat in nauw contact met de gemeente, het onderwijs, de jeugdzorg en de 
politie. We investeren daarom per direct in (veel) meer jongerenwerk op straat. De gemeente heeft een 
coördinerende rol. 

 
• Bij het jongeren- en buurtwerk hebben we in het bijzonder oog voor kinderen uit gezinnen, waar het 

oudste kind in de criminaliteit is beland. We zoeken ouders op en proberen samen met hen te 
voorkomen dat meer van hun kinderen op het verkeerde pad raken. 

 
• Ouders spelen een grote rol bij het voorkomen van problemen. Wie een veilig thuis heeft, zal minder 

snel op het verkeerde pad raken. Daarom gaan we met ouders het gesprek aan en bieden we hulp 
wanneer het verkeerd dreigt te gaan. 

 
• Jongeren worden vaak op heel jonge leeftijd geronseld door criminelen. We hebben daar oog voor en 

proberen jongeren daarvoor met gerichte voorlichting op de (basis)scholen te behoeden. Eerlijk snel 
geld bestaat niet en als je er eenmaal inzit, kom je er niet makkelijk meer uit. 

 
• We zetten in op preventie bij radicaliserende jongeren en ondersteunen ouders, docenten en 

jongerenwerkers bij het herkennen én voorkomen van radicalisering onder jongeren. Zo voorkomen we 
een nieuwe generatie die vatbaar is voor complottheorieën, theologische ontsporingen en politieke 
machtsfantasieën. Betrokkenheid bij onze democratie en rechtsstaat zorgt dat jongeren weerbaar zijn. 

 
• We bieden jongeren een wenkend perspectief en laten met aansprekende voorbeelden zien dat ze heel 

goed op de maatschappelijke ladder kunnen klimmen. Daarvoor is het belangrijk om obstakels, zoals 
stagediscriminatie, weg te nemen. 

 
• We sluiten met de ex-probleemjongeren een sociaal contract af. Zij geven gastlessen op school om de 

jongeren van nu te ontmoedigen om hun eerdere misstappen op het criminele pad te volgen. 
 
• Op scholen en in het jongerenwerk blijven we voorlichten over de gevaren van onder andere loverboys 

en sexting. In samenwerking met het onderwijs, de jeugdhulp en ouders grijpen we vroegtijdig in 
wanneer het mis dreigt te gaan. 
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