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Voorwoord 
 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de SP afdeling Nieuwegein. Nadat de SP 

in 2006 haar intrede deed in de gemeenteraad, is de afdeling veel ervaringen rijker 

geworden. Dit verkiezingsprogramma is de vertaling van alle ervaringen die de SP 

opdeed in de gemeenteraad, maar zeker ook daarbuiten. De SP laat zich erop 

voorstaan niet alleen politiek te bedrijven binnen de muren van het stadhuis. Vooral 

daarbuiten in de wijken en buurten, dus onder de gewone mensen dient de politiek 

zich te begeven. U hebt ons de afgelopen jaren  kunnen aantreffen op winkelcentra, 

in uw buurt, en in gesprek met allerlei instanties en burgers om erachter te komen 

wat er leeft in de stad en welke problemen opgelost moeten worden.  

 

Niet alleen praatten we met mensen, ook voerden we samen actie voor betere werk-, 

woon- en leefomstandigheden. Mogelijk herinnert u zich onze strijd tegen de 

geldverspilling, de strijd voor het behoud van de eigen gemeentereinigingsdienst of 

meer recent, de strijd voor het behoud van een goede thuiszorg en goede 

arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. Steeds als de SP haar mening vormt 

over problemen in Nieuwegein staat een gedachte centraal:”Waar blijft de mens in 

het geheel”?  Vaak heeft de SP kunnen zien hoe de beruchte kloof tussen burger en 

politiek tot stand komt en steeds wordt duidelijk dat dit komt door bestuurders die 

zich verschuilen achter hun bureaus en beleid maken zonder de mensen te spreken 

en te kennen waarover het beleid gaat.  

 

In dit programma leest u welke ideeën we hebben als Socialistische Partij en hoe we 

die vertalen naar plannen voor Nieuwegein. Al jaren is ons motto: ‘Mensen boven 

beton’ wat veelzeggend is in een gemeente als Nieuwegein waar de ambities in de 

politiek vooral gericht zijn op grote prestigeobjecten als een peperduur stadhuis en 

theater. Als het aan ons ligt, gaat het roer om en gaan we kiezen voor de belangen 

van mensen. Die belangen staan voorop, alle andere belangen komen op de tweede 

plaats. Zo  maken we van Nieuwegein een sociale stad waar het aangenaam wonen, 

leven en werken is. Met elkaar én met voldoende voorzieningen in alle wijken. 

Wanneer u dat wilt bereiken de komende jaren, vindt u de SP aan uw zijde! 



 

1. Werk, economie en Inkomen 
 

Dit hoofdstuk gaat over de meest basale behoefte van ieder mens. Een inkomen, 

zinvol werk of een andere dagbesteding, geven het leven mede zin en voorzien in het 

levensonderhoud. Hoewel iedereen de eigen verantwoordelijkheid heeft om deze 

zaken voor zichzelf te organiseren, dient de overheid deze voorwaarden te scheppen. 

Niet alleen dient de gemeente te zorgen voor de mensen met een smalle beurs of 

mensen die niet meer kunnen werken. Ook moet er voldoende aandacht zijn voor 

mensen die al aan het werk zíjn, maar daar ondersteuning bij nodig hebben zoals bij 

de sociale werkplaats. Speciale aandacht verdienen onze jongeren die zeker in deze 

moeilijke economische tijden aan stageplaatsen en uiteindelijk betaalde banen 

geholpen dienen te worden.   

 

De voorzieningen die iedereen nodig heeft dienen aanwezig te zijn in de buurten en 

wijken, dus dicht bij mensen. Het gaat om sporten, ontspannen, werken, leren en 

elkaar ontmoeten. Daarbij horen natuurlijk ook de winkelcentra in wijken die 

mensen de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten en om dicht bij huis 

boodschappen te doen. Het kleine ondernemerschap in wijken dient gestimuleerd te 

worden om te voorkomen dat de levendigheid en veelzijdigheid verloren gaan. 

Werken en leven  horen bij elkaar en vinden niet alleen plaats in het stadshart. 

 

De lasten die door burgers betaald worden om alle kosten van de gemeente te 

dekken, zijn eerlijk verdeeld en nooit hoger dan noodzakelijk. De nadruk van de 

gemeentelijke bestedingen ligt bij de mensen en de buurten waarin zij wonen.  

 

Onze ideeën: 
 

• Creëren van voldoende leerstageplekken voor jongeren 

• Richt leer- en werkmaatschappijen in de buurten op die de taken van UWV, 

CWI en re-integratiebedrijven overnemen: 

§ Arbeidsbemiddeling tussen werkzoekenden en werkgevers 

§ Het geven van scholing en ontwikkeling van vaardigheden om 

de positie op de arbeidsmarkt te versterken 

• Buurtorganisaties, scholen, sport- en andere verenigingen, maar ook bedrijven 

en instellingen in de buurt, bespreken met de leer- en werkmaatschappij de 

mogelijkheden voor werk; de bemiddelaars zoeken daar buurtbewoners bij 

• Bevorderen van kleinschalige middenstand in de wijken 



 

• Gedetacheerde cliënten van de sociale werkplaats hebben recht op aanpassing 

van de werkplek om deze geschikt te maken voor hun arbeidshandicap 

• De schaalvergroting van de supermarkten wordt begrensd door herinvoering 

van een maximumoppervlak 

• het aantal koopzondagen wordt beperkt. Kleine ondernemers hebben niet de 

buffer om nog een dag extra personeel in te zetten. Teruggegrepen moet 

worden naar het originele uitgangspunt van de regeling voor koopzondagen: 

1 maal per maand 

• Bij herstructurering van wijken moet een vast percentage aan panden worden 

vrijgemaakt voor kleine zelfstandig ondernemers met een buurtfunctie. De 

behoefte van bewoners is medebepalend voor de keuze 

 

 

 



 

2. Zorg en Welzijn 
 

Samenleven betekent voor elkaar zorgen wanneer de ander dat nodig heeft. Ook hier 

geldt dat de voorzieningen die te maken hebben met zorg en welzijn dicht bij 

mensen dienen te staan. Thuiszorgmedewerkers werken vanuit een eigen wijk en 

zijn in dienst van een lokale organisatie zonder winstoogmerk. Het uitgangspunt 

voor alle activiteiten binnen zorg en welzijn is dat ‘de mens’ centraal staat. De 

organisatie van zorg en welzijn is vanuit dat oogpunt geregeld. 

 

Ouders die opvoedingsondersteuning nodig hebben kunnen aankloppen dicht bij 

huis en krijgen hulp, zonder lange wachtlijsten. De instanties die hierbij betrokken 

dienen te zijn werken nauw samen en vormen een goed sociaal vangnet.  

 

Niet alleen professionele hulpverleners dienen hun werk goed en dicht bij mensen te 

kunnen uitvoeren, ook vrijwilligers hebben een belangrijke taak en worden 

ondersteund door de gemeente wanneer dat nodig is. Een voorbeeld kan zijn om 

vrijwilligers te scholen wanneer ze daar behoefte aan hebben.  

 

Armoede heeft echt geen plaats meer in de 21ste eeuw en de gemeente maakt zich 

hard voor een goed armoedebeleid. Niet alleen door voorzieningen van algemeen 

nut toegankelijk te houden voor mensen met een smalle beurs, maar ook door 

achterstandssituaties te bestrijden en mensen verder te helpen door middel van 

begeleiding. Deze begeleiding kan zijn in de richting van (betaald) werk, of zich 

richten op het oplossen van sociale problematiek. Het uitgangspunt dat mensen het 

meest kunnen bijdragen aan de samenleving, wanneer ze zelf het best tot hun recht 

komen, dient tot uitdrukking te komen in het sociale beleid van de gemeente. 

Armoedebestrijding vereist niet alleen een juiste opstelling van de gemeente, maar 

vereist ook concrete hulp in de vorm van een langdurigheidtoeslag voor mensen die 

al meerdere jaren op het sociaal minimum leven.  

 

Ouderen hebben een belangrijke plaats in onze stad en dienen zolang mogelijk thuis 

te kunnen wonen, met de ondersteuning die daarvoor nodig is. Indien zelfstandig 

wonen niet meer gaat, komt er een mogelijkheid voor ouderen om in hun eigen 

buurten in kleine woongemeenschappen hun oude dag door te brengen. Het principe 

van ‘6 gehaktballen in een pan’, geeft de maat aan van deze nieuwe vorm van 

ouderenzorg. 

 



 

Onze ideeën: 
 

• Kleinschalige, intieme buurt- bejaarden- en verzorgingshuizen, 

seniorenwoningen en aanpasbare woningen omvormen, en meer 

mogelijkheden bieden voor woningaanpassing. Zo wordt gedwongen 

verhuizing naar grootschalige verzorgings- en bejaardenhuizen onnodig.  

• De thuiszorg fors uitbreiden in plaats van afbreken zoals nu gebeurt. De 

thuiszorg moet vanuit de buurt worden georganiseerd en onder aansturing 

van de gemeente staan. 

• Er komt een plan voor echte armoedebestrijding: 

§ Voorzieningen worden laagdrempelig en goed bereikbaar voor 

alle minima 

§ De schuldhulpverlening wordt uitgebreid richt zich niet alleen 

op saneren van schulden maar ook budgetbeheer 

§ De inkomensgrens voor langdurigheidtoeslag gaat naar 110% 

van het sociaal minimum 

§ Gelden van bijzondere bijstand worden beter naar de doelgroep 

geleid. Hiertoe moet de hulp laagdrempeliger gemaakt worden. 

Aanvragen voor bijzondere bijstand moeten makkelijker gedaan 

kunnen worden en ook op indicatie van bijvoorbeeld 

maatschappelijk werk, huisartsen, leerplichtambtenaar of 

woningbouwverenigingen. 

§ Bij langdurige werkeloosheid komt er een onkostenregeling voor 

het uitvoeren van vrijwilligerswerk voor 1500 euro belastingvrij 

per jaar 

• Voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, welzijn en ontspanning 

worden toegankelijk gemaakt voor mensen met een smalle beurs 

• De verantwoordelijkheid voor hulp en zorg thuis voor ouderen, chronisch 

zieken en gehandicapten in handen geven van buurtzorgteams van 

wijkverpleegkundigen. Deze zelfstandige thuiszorgteams krijgen volledige 

verantwoordelijkheid én de vrijheid om zorg en hulp te verlenen en te 

organiseren, van aanmelding en beoordeling tot uitvoering 

• Terugdringen wachtlijsten Maatschappelijk Werk met 50 % 

• Hulpverlenende familieleden en vrijwilligers kunnen voor advies en bijstand 

op maat in de wijk terecht. Zonder de vaak verstikkende bureaucratie, die 

mensen eerder ontmoedigt dan aanmoedigt om zich voor een ander in te 

zetten 

• Mantelzorgers ontvangen gratis scholing indien nodig 



 

• De WMO gelden van het rijk worden geoormerkt en aan niets anders besteed 

dan zorg 

• Bij alle belangrijke besluiten van de gemeenteraad wordt een 

Armoede Effect Rapportage gemaakt om nadelige gevolgen van 

goedbedoelde maatregelen voor te zijn 

• De onaangekondigde huisbezoeken bij WWB-cliënten worden afgeschaft in de 

huidige vorm. De uitvoering van deze huisbezoeken wordt weer gebaseerd op 

vertrouwen in plaats van op het georganiseerde wantrouwen door 

bureaucratie en treiteren van cliënten 

• De ouderen worden proactief regelmatig bezocht door de medewerkers van 

het WMO-loket 

• Op scholen is voldoende aandacht voor gezond eten en bewegen 

• De regiotaxi rijdt op afgesproken tijden en volgens afspraak 

• De Pauw bedrijven brengen een sociaal jaarverslag uit 

 

 

 



 

 

3. Integratie 
 

Een persoon of groep is geïntegreerd in de samenleving wanneer er sprake is van 

gelijke juridische positie, gelijkwaardige deelname op sociaal- economisch terrein, 

kennis van Nederlandse taal en wanneer gangbare waarden, normen en 

gedragspatronen worden gerespecteerd. Integratie is een tweezijdig proces: 

enerzijds wordt van nieuwkomers verwacht dat zij bereid zijn te integreren, 

anderzijds moet de Nederlandse samenleving die integratie mogelijk maken. De 

gemeente heeft hierin een belangrijke taak door voor goede inburgering in eigen 

buurt te zorgen, discriminatie te bestrijden en te zorgen voor gemengde wijken 

waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zonder met overlast of te grote verschillen 

geconfronteerd te worden. 

 

Onze ideeën: 
 

• Discriminatie op basis van geslacht, etniciteit, religie, seksuele geaardheid en 

handicap wordt stevig aangepakt. De bestrijding van racisme krijgt meer 

prioriteit 

• De gemeente werft actief voor (taal)stages en een ‘taalmaatje’ om te integreren 

• Het hoofdmotto van de SP is: ‘Niet apart, maar samen’. Samen wonen in 

gemengde wijken, samen naar school op gemengde scholen en samen werken 

en bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst 

• Inburgeringcursussen worden verbeterd, de bereikbaarheid moet omhoog en 

de cursussen worden afgestemd op de behoefte. De kosten voor de deelnemers 

zijn afhankelijk van het inkomen en bij slagen vindt een gedeeltelijke 

terugstorting plaats. 

 



 

4. Natuur en milieu 
 

De natuur en het milieu zijn belangrijk voor alle mensen. Niet alleen om ons te 

voorzien van de noodzakelijke levensbehoeften en voor een mooi aanzien van de 

wijken en buurten. Ook voor ontspanningsmogelijkheden is een rijke en gezonde  

natuur belangrijk. Natuur dient behouden te worden en geïntegreerd  te zijn met het 

leven van mensen. Goede zorg voor het milieu begint met bewustwording onder 

jong en oud van dit kostbare bezit.  

 

 

Onze ideeën:  
 

• Groenstroken worden goed onderhouden zonder gif 

• Het belang van een schoon milieu verdient de aandacht van onze jongeren. 

Op alle basisscholen wordt een bijdrage geleverd aan het besef van natuur en 

milieu 

• Alternatieve energie, windmolens , groene daken en bevorderen zonnecellen 

op daken 

• Minder maaien van groen zorgt voor een betere ontwikkeling van de flora 

• In de buurt- en stadsparken van Nieuwegein wordt niet gebouwd 

• Er wordt, indien mogelijk,  een milieuzone ingesteld in en rondom het 

stadscentrum.  

• Vervuilende vrachtwagen worden geweerd in de wijken en het stadscentrum. 

• In de Bossche Waard wordt niet gebouwd 

• Ecologische Hoofdstructuur, groen en natuur moeten bewaard blijven  

• De waterwegen in Nieuwegein zijn toeristisch van belang en dienen 

gevrijwaard te blijven van dure woningbouw 

• De mogelijkheden voor een groene golf worden bestudeerd om de 

doorstroming van verkeer te verbeteren 

 



 

5. Onderwijs 
 

Onderwijs staat aan de basis van de menselijke beschaving. Het betekent de start van 

jonge mensen in een leven van werken en samenleven. Niet alleen is onderwijs 

gericht op het leren van een vak, ook omgaan met elkaar en omgaan met 

teleurstellingen kunnen een onderdeel zijn van onderwijs en scholing. Net als andere 

voorzieningen, zijn scholen te vinden in alle wijken om het leren, werken en leven 

hand in hand te laten gaan.  

 

De gemeente dient goed onderwijs te ondersteunen waar het kan, met hulp aan 

kinderen die moeilijk meekomen, zowel sociaal als financieel. Scholen dienen 

gelegen te zijn in een veilige omgeving waar voor kinderen leren en spelen 

gemakkelijk in elkaar overgaan. Niet alleen heeft de gemeente haar taak, ook 

leerlingen en studenten zelf hebben een verantwoordelijkheid die ze bijgebracht 

dient te worden, samen met de ouders die betrokken worden bij de gang van zaken 

op de scholen. 

 

Onze ideeën:  
 

• Een maatschappelijke stage biedt jongeren de mogelijkheid om onder 

deskundige begeleiding praktische werkervaring op te doen. Dat kan in het 

buurtbeheer en buurtonderhoud, dat vergroot de mogelijkheid tot praktisch 

leren en bevordert de betrokkenheid bij de buurt. Dat kan door hulp in 

buurthuizen, bij ouderen thuis of het verzorgen van computercursussen voor 

ouderen in de buurthuizen of bejaardenhuizen 

• Elke gemeente stelt vast wat het leerlingenaantal van een school moet zijn. 

Daarbij kan richtlijn zijn dat een basisschool niet meer dan 200 leerlingen 

heeft, en een school in het voortgezet onderwijs niet meer dan 600 leerlingen 

• Garandeer dat scholen hun zelfstandigheid behouden wanneer zij opgaan in 

een groter samenwerkingsverband in de regio, bijvoorbeeld als 

nevenvestiging 

• Schoolzwemmen weer invoeren voor basisonderwijs 

• 30 kilometerzones rondom scholen instellen 

• Fusies van scholen worden niet meer toegestaan om de kleinschaligheid te 

bewaken. Hiermee wordt samenwerking niet onmogelijk of onwenselijk. 

Echter, de autonomie en de pluriformiteit van de diverse scholen dienen 

bewaard te blijven 



 

• Ouders die over te weinig middelen beschikken om hun kinderen voldoende 

toegang te bieden tot onderwijs krijgen extra ondersteuning gelijk aan de 

insteek van Stichting Leergeld 

• Er zijn in Nieuwegein voldoende plekken in de kinderopvang en de 

gastouderopvang, geen wachtlijsten 

• Vroeg- en voorschoolse educatie is niet enkel voor bepaalde groepen kinderen 

beschikbaar, dit werkt segregatie onnodig in de hand 

• Leerplichtambtenaren hebben voldoende tijd om spijbelaars en ouders weer 

naar school te krijgen, met meer aandacht voor moeilijk te bereiken groepen. 

• In Peuterspeelzalen worden niet alle kinderen met taalachterstand bij elkaar 

gezet 

 

 



 

6. Verkeer en vervoer 
 

Het werken, leren en leven vereist dat mensen zich goed en snel kunnen verplaatsen 

binnen Nieuwegein. Het Openbaar Vervoer neemt hierbij een belangrijke plaats in, 

en ook fietsen wordt nog meer gestimuleerd. Alle wijken en buurten zijn aangesloten 

op deugdelijk Openbaar Vervoer dat regelmatig rijdt. De gemeente onderneemt 

initiatieven om Openbaar Vervoer gratis te maken voor ouderen binnen de 

stadsgrenzen. Hiermee wordt het isolement van ouderen mede doorbroken. Niet 

alleen voor ouderen dienen er gratis voorzieningen voor vervoer te komen ook de 

trek van mensen naar het stadshart op de drukke momenten dient zoveel mogelijk 

via OV te geschieden. Hiermee wordt de luchtkwaliteit effectief beschermd en het 

voorkomt geluidsoverlast. Betaald parkeren dient niet om de gemeentekas te 

spekken maar om verkeer te reguleren en overlast in buurten te voorkomen. 

 

Onze ideeën:  
 

• Op maximaal 500 tot 700 meter afstand van ieder huis op- en uitstappunten 

voor het Openbaar Vervoer 

• Er zijn minimaal 2 tot 4 ritten per uur, zodat niemand te lang op een bus, tram 

of trein hoeft te wachten. Vertrek- en aankomsttijden moeten betrouwbaar zijn 

• Op zaterdagen en koopzondagen gratis openbaar vervoer per tram en bus 

binnen Nieuwegein mogelijk maken 

• Er komt een pilot voor gratis OV voor 65 plussers binnen de stadsgrenzen 

Gratis parkeren in eigen straat voor eerste auto in betaalzones 

• Geen nieuwe rondwegen of extra snelwegen 

• Er wordt gestreefd naar minder autorijden in Nieuwegein door het 

bevorderen van het OV en het doortrekken van de sneltram naar andere 

plaatsen zoals Leidsche Rijn 

 



 

7. Wonen & ruimtelijke ordening 
 

De kwaliteit van onze leefomgeving wordt in grote mate bepaald door de buurt 

waarin we wonen en de verscheidenheid die in die buurt aanwezig is. Sociale cohesie 

heeft een duidelijke relatie met de opbouw van wijken en buurten. Om ervoor te 

zorgen dat alle lagen van de bevolking samenwonen, dienen huur- en koophuizen 

door elkaar te liggen. De overheid waakt ervoor dat er voldoende sociale 

woningbouw plaatsvindt en behouden blijft. Wanneer alle sociale huurwoningen 

verkocht worden, neemt het aandeel sociale woningbouw snel af.   

 

Onze ideeën:   
 

• Woningbouwcorporaties kunnen op beperkte schaal maatschappelijke 

initiatieven buiten hun kerntaken oppakken, zoals de bouw van een brede 

school of buurthuis, op voorwaarde dat zij hun kerntaken op orde hebben.  

• Bewoners beslissen mee bij sloopplannen. Niet door een avondje mee te 

praten over een besluit dat al is genomen, maar door mensen vroegtijdig te 

betrekken en te laten meedenken 

• Woningbouwcorporaties zijn terughoudend met de verkoop van 

huurwoningen 

• Leegstaande bedrijfspanden worden omgevormd tot woningen voor jongeren 

en studenten 

• Een gemengde organisatie van eigenaren en huurders wijst bewoners op hun 

gezamenlijke belangen. 

• De gemeente pleit bij de ontwikkeling van Rijnenburg voor minimaal 30% 

sociale woningbouw 

• Woningcorporaties worden verplicht om hun woningen in wijken met een 

laag aandeel sociale huur tegen aangepaste huren te verhuren aan 

huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens 

• Voor ouderen en starters moeten er voldoende en goed betaalbare 

woningen/flats  komen. 

• Bij de woningcorporaties er op aan te dringen het inschrijfgeld af te schaffen 

voor woningzoekenden, zoals dat in veel gemeenten al praktijk is 

• Om het voor starters mogelijk te maken om een huis te kopen: het invoeren 

van startersleningen 

• Naast Oud-Vreeswijk wordt ook het gebied rond de Herenstraat (Oud-

Jutphaas) verder aangekleed met terrassen en volwassen bomenrijen, zodat dit 



 

een aantrekkelijker gebied wordt. Er moet onderzocht worden of er een markt 

gehouden kan worden. 

• In de komende collegetermijn komt er een onderzoek naar de gevolgen van 

het zakken van het inwoneraantal onder de 60.000, rekening houdend met het 

in stand houden van een behoorlijk voorzieningsniveau 

 

 



 

8. Veiligheid 
 

De veiligheid op straat, op scholen en natuurlijk thuis, is een verantwoordelijkheid 

van allen. Het nemen van deze verantwoordelijkheid is een taak voor jong en oud en 

daarnaast draagt de gemeente zorgt voor de voorwaarden voor een veilige stad. Bij 

veiligheid hoort ook meer blauw op straat met name een wijkagent die tijd heeft om 

de buurt aanwezig te zijn is van groot belang.  

 

Onze ideeën:   
 

• Buurthuizen vormen een centraal punt voor de veiligheid in de buurt. Hier 

zijn de buurtagent en het maatschappelijk werk te vinden. Hier kunnen 

mensen terecht met problemen 

• Extra agenten zichtbaar op straat, door investeringen in buurtagenten, 

wijkteams en toezichthouders.  

• Voorkomen moet worden dat nieuwe wijkagenten worden ingezet om 

tekorten elders bij de politie op te vullen 

• Wijkagenten weten welke ouders er onvoldoende in slagen om hun kinderen 

op te voeden. In dat geval wordt opvoedingsondersteuning geboden, zo nodig 

onder ‘drang en dwang’ 

• Het initiatief Burgernet wordt voortgezet, gezocht wordt naar een verbetering 

van deze formule 

 



 

9. Cultuur en vrije tijd 
 

Cultuur en ontspanning hebben een plek in elke stad. Niet alleen theaterpubliek 

verdient een goede voorziening, ook onze jongeren horen te kunnen ontspannen in 

Nieuwegein zonder te hoeven uitwijken naar IJsselstein of Utrecht. De aanwezigheid 

van cultuur en mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding zijn essentieel om naast 

werken en leren tot zelfontplooiing te komen en elkaar te kunnen ontmoeten. 

Speciale aandacht dienen de uitgaansmogelijkheden te krijgen, maar ook zorgen 

voor een laagdrempelige toegang tot cultuur voor jong en oud is een gemeentelijke 

verantwoordelijkheid. Het ontbreken van voldoende ontspanningsmogelijkheden 

voor jongeren leidt tot overlast en frustratie. De jeugd en de rest van Nieuwegein 

verdienen veel beter wat de SP betreft. 

 

Onze ideeën:   
 

• Er komt een poppodium in de Binnenstad, multifunctioneel met oefenruimtes 

om de popcultuur te stimuleren. Dit podium kan eventueel in het oude 

gebouw van de Kom ondergebracht worden 

• Aan de bezuinigingen op theater de Kom komt een einde 

• Voor mensen met een smalle beurs moet het mogelijk blijven deel te nemen 

aan cursussen in de Kom en voorstellingen te bezoeken 

• Het kunstencentrum van de Kom krijgt meer subsidie om de hoge tarieven 

aan te pakken voor de cursussen. Dit verlaagt de drempel en geeft mensen 

met een smalle beurs toegang tot cultuur 

• Er is specifiek een uitgaansgelegenheid gericht op jongeren. De binnenstad 

moet voor jongeren aantrekkelijk zijn. Er komt minimaal één goed lopend 

jongerencentrum 

• Iedere jongere krijgt een gratis cultuurstrippenkaart, om kennis te maken met 

verschillende vormen van kunst en cultuur 

• Er wordt onderzoek gedaan naar welke voorzieningen wij momenteel in 

Nieuwegein hebben, waar behoefte liggen van inwoners en waar nog op 

geïnvesteerd moet worden.  

 

 

 

 



 

 

10.  Sport 
 

 

Sport is belangrijk als ontspanningsmogelijkheid maar zeker ook goed voor de 

volksgezondheid. Voor jong en oud dient de sport betaalbaar en toegankelijk te 

blijven. Sport gaat niet alleen over de grote evenementen, bewegen in de buurt voor 

de jeugd is mimimaal even belangrijk. Spelenderwijs bewegen in eigen buurt vereist 

voldoende voorzieningen als  trapveldjes en basketbalvelden. In samenspraak met de 

wijkbewoners worden meer van deze gelegenheden gerealiseerd. Sport is 

toegankelijk in de buurten, ook voor mensen met minder inkomen. Het belang van 

de sport wordt mede ingegeven door de wens om overgewicht bij kinderen te 

bestrijden. 

 

Onze ideeën:  
 

• Er komt een jeugdsportfonds; dus ook vergoeding van sportkleding en andere 

attributen 

• Sportvoorzieningen in de buurt zijn van groot belang om kinderen aan het 

bewegen te krijgen 

• Schoolzwemmen terugbrengen  

• Gymnastiek terugbrengen in basisonderwijs olv gymnastiekleraren of 

opgeleide combinatiefunctionarissen die ook voor sportverenigingen actief 

zijn 

• Er komt een uitbreiding van trapveldjes (Johan Cruyff regeling), of anders 

gezegd ongedwongen sportvoorzieningen in buurten 

• Een tweede zwembad komt terug voor lesdoeleinden en therapie 

• Positie gehandicapten in sport verbeteren. Extra aandacht voor het vervoer 

van gehandicapte sporters is nodig. Voor de extra kosten die de gehandicapte 

sporter maakt moet een adequate vergoeding komen. De vergoeding van 

hulpmiddelen ten behoeve van sportbeoefening moet niet alleen 

sportrolstoelen, maar ook andere hulpmiddelen omvatten. De 

toegankelijkheid van sportaccommodaties moet worden verzekerd voor 

gehandicapten 

• Een adequate vervoersregeling wordt ingevoerd voor de extra kosten die 

gehandicapte sporters maken. Naast sportrolstoelen moeten ook andere 

hulpmiddelen voor gehandicapte sporters worden vergoed 



 

 

 

11. Jongeren 
 

Jongeren verdienen een eigen plek in Nieuwegein. In de afgelopen jaren is er te veel 

gepraat en te weinig gedaan om dit probleem daadkrachtig op te pakken. Samen met 

jongeren dienen plannen gemaakt te worden om meer gelegenheden te creëren waar 

jongeren kunnen hangen en ontspannen. De gemeente faciliteert jongeren om hun 

ideeën vorm te geven. Het eigen initiatief wordt beloond met voldoende middelen 

voor de uitvoering. Dit wordt een van de belangrijkste speerpunten in het 

gemeentebeleid wat de SP betreft.  

 

Naast ontspanning hebben jongeren voldoende aandacht nodig in de vorm van 

toegankelijke  begeleiding indien dat nodig is. Naast rechten horen plichten en voor 

ouders en de jongeren zelf. De insteek is altijd om jongeren als volwaardige 

deelnemers van de samenleving te zien en ze als zodanig te benaderen. 

Verantwoordelijkheid dragen kun je leren en voldoende aandacht van de 

hulpverlening, politie, onderwijs en leerplichtambtenaren ondersteunen dit idee. Het 

bestrijden van overmatig drank en drugsgebruik wordt integraal aangepakt via 

hulpverlening, scholen, de ouders en natuurlijk de jongeren zelf.  

 

Onze ideeën:  
 

• Er komen minimaal 4 straatjongerenwerkers bij 

• Ten minste drie procent van de oppervlakte van woongebieden moet worden 

bestemd voor speelruimte. Er worden geen speelruimtes meer weggehaald, 

maar hier wordt juist in geïnvesteerd 

• Het centrum voor jeugd en gezin in Nieuwegein behelst meer dan enkel een 

bordje boven de deur. Meerdere organisaties onder 1 dak. Als ouders en 

kinderen voor hulp aankloppen worden zij niet meer doorverwezen naar een 

ander loket maar worden direct geholpen 

• Geen wachtlijsten bij de gemeentelijke jeugdhulpverleningsinstellingen 

• De voorlichting over drugs en alcohol wordt uitgebreid met behulp van 

wijkagenten, Centrum Maliebaan, de GGD en de scholen. 

• De experimenten met de brede school worden uitgebreid 

• Komen ouders met hun kind niet opdagen op afspraken bij het 

consultatiebureau, dan gaat men op huisbezoek 



 

• De jongerenraad wordt nieuw leven ingeblazen op een manier die door 

jongeren wordt aangedragen en ondersteund 

• Jongeren krijgen voldoende hangplekken op aangeven van ambulant 

jongerenwerkers naar Wijks model 

• De Jeugdgezondheidszorg krijgt weer voldoende tijd om alle kinderen te zien 

en problemen te signaleren, mag hoger  

 



 

12.  Inspraak en de rol van wijknetwerken 
 

In de afgelopen jaren is de gemeente er niet in geslaagd om mensen het vertrouwen 

te geven dat er naar ze geluisterd wordt en dat het zin heeft om zichzelf te 

organiseren in wijknetwerken of op andere manieren. Als een van de belangrijke 

speerpunten in het beleid gaat gelden dat het betrekken van mensen bij de 

besluitvorming voorop staat. Niet over de ruggen van mensen heen beslissen, maar 

met mensen de weg bewandelen naar de noodzakelijke veranderingen in de stad.  

 

Onze ideeën:   
 

• Naast de lopende ontwikkeling van de huidige wijknetwerken een pilot te 

organiseren voor een onderwerpgerichte inspraak in wijken en buurten 

waarbij burgers actief meehelpen om plannen tot stand te brengen in de 

conceptfase. Insteek is het creëren van draagvlak in de buurten. De 

deelnemers aan de wijknetwerken gaan hiervoor de buurt in. Middelen 

worden beschikbaar gesteld op basis van aangetoond draagvlak en resultaten. 

De gemeente heeft een faciliterende rol 

• De wijknetwerken worden ertoe aangespoord een breed democratisch 

draagvlak te creëren. Ze krijgen de middelen hiertoe verstrekt in termen van 

geld en professionele ondersteuning 

• Netwerken zijn geen vooruitgeschoven post van de gemeente. Ze doen 

onderzoek in de buurt naar de problemen, behoeften en wensen onder de 

bewoners. Over de veiligheid, de voorzieningen, de woonomgeving, de 

verkeerssituatie en alle andere zaken die voor de buurt van belang zijn. Van 

daaruit komen voorstellen en suggesties voor verbeteringen. De gemeente is 

verantwoordelijk voor de randvoorwaarden, onder andere geld om besluiten 

ook echt uit te voeren 

• Om te deelnemers te ondersteunen wordt er aandacht gegeven aan scholing 

en professionele begeleiding 

 



 

13.  Bestuur 
 

Van het onze gemeente mag verwacht worden dat zij zich als een goed bestuurder 

toont en verstandig met het gemeenschapsgeld omgaat. De voorzieningen die van 

ons allemaal zijn, dienen onder verantwoordelijkheid van de gemeente te worden 

uitgevoerd. Zo is er voldoende sturing mogelijk om de verantwoordelijke rol van de 

gemeente voor haar burgers te kunnen uitoefenen. De reeks privatiseringen uit het 

verleden, ook in Nieuwegein, hebben ertoe geleid dat belangrijke maatschappelijke 

functies voor onze stad verslechterd zijn. De prijzen stegen vaak en de 

beschikbaarheid holde achteruit. Dit dient voorkomen te worden en waar mogelijk 

teruggedraaid. Iedereen die voor de gemeente werkt, of een functie beoefent die door 

de gemeente aangestuurd wordt, dient een fatsoenlijk salaris te ontvangen en in 

goede arbeidsomstandigheden te kunnen werken. Wanneer burgers aankloppen bij 

de gemeente voor hulp, met vragen, klachten of opmerkingen, dienen zijn snel en 

adequaat te woord gestaan te worden. Om alle voorkomende onderwerpen binnen 

het gemeentebeleid goed te kunnen ondersteunen, vertrouwt de gemeente op haar 

eigen kunnen en wordt niet alles uitbesteed aan dure onderzoeksbureaus. 

 

Onze ideeën:   
 

• Terugbrengen van inzet van externe onderzoeksbureaus 

• Verbeteren organisatie van grote projecten (in huis halen van benodigde 

expertise voor deze projecten) 

• Privatisering, op afstand plaatsing e.d. van gemeentelijke diensten wordt niet 

meer toegestaan tenzij aangetoond kan worden dat een dergelijke operatie 

niet alleen kosten bespaart, maar ook de kwaliteit verbetert en de 

arbeidsvoorwaarden voor medewerkers gegarandeerd zijn 

• Klachten, opmerkingen, aanvragen enzovoorts worden persoonlijk 

afgehandeld. Persoonlijk contact door de ambtenaren met inwoners 

• In geval van dienstreizen, ook naar het buitenland, wordt kritisch gekeken 

naar het doel en het aantal deelnemers. Ook volgt er goede terugkoppeling om 

het nut en de noodzaak te kunnen volgen en inschatten. 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.  Binnenstad 
 

Het megalomane project van het nieuwe stadshart is een trein die niet meer te 

stoppen is. Voordat de SP in de gemeenteraad kwam in 2006 had de gemeente al 

besloten over dit monsterproject. Maar de komende jaren zullen er nog veel 

beslissingen genomen moeten worden over het stadshart. Als het aan de SP ligt is er 

in de nieuwe Binnenstad voldoende gelegenheid voor uitgaan en cultuur. Indien 

daar niet op gelet wordt, bestaat het centrum straks alleen maar uit winkels en 

kantoren.  

 

Onze ideeën:  
 

• De plannen voor de binnenstad worden aan een kritische toets van 

haalbaarheid onderworpen. Indien nodig en mogelijk wordt de omvang terug 

gebracht 

• Insteek op functioneel en kansen om te ontmoeten 

• Normaal en betaalbaar tegenover prestige 

• In de Binnenstad komt ruime aandacht voor cultuur, ontspanning en 

uitgaansgelegenheden in de te ontwikkelen Westzijde 

• Liever de voorzieningen in de wijken stimuleren, in plaats van alles in de 

Binnenstad te voorzien 

 



 

15.  Financiën 
 

Waar halen we het geld vandaan? 
 
Een goede en terechte vraag. Geld uitgeven is niet moeilijk maar het geld dient wel 

voorhanden te zijn. Om van Nieuwegein een sociale stad te maken, is een andere 

manier van budgetteren nodig. Het gemeenschapsgeld wordt voortaan gebruikt voor 

mensen en niet voor prestigeobjecten. Alleen daaraan al wordt veel geld bespaard. 

Maar ook dient de cultuur van plannen en rapporten maken doorbroken te worden. 

Veel te veel  plannen lopen dood doordat ze te ingewikkeld zijn en vanachter 

bureaus geschreven zijn. Deze rapporten slokken een enorme hoeveelheid tijd op van 

de ambtenarij en leveren vaak veel te weinig op. De insteek voor de komende jaren 

zal liggen op het ruimte geven aan de eigen ambtenaren om ideeën uit te werken op 

voorwaarde dat de ideeën van de Nieuwegeiners zelf komen. Het is veel goedkoper 

om een praktisch plan te maken dat een directe verbinding met de praktijk heeft en 

automatisch op veel meer ondersteuning kan rekenen.  

 

Onze ideeën:  
 

• Bezuinigen op het ambtenarenapparaat, taakstelling van 10 procent op basis 

van natuurlijk verloop. Er zijn te veel beleidsmakers die te veel papier 

produceren. De ambtenarij moet de stad in om de ideeën bij de mensen weg te 

halen. Dit scheelt tijd, geld en versnelt de besluitvorming. Daarnaast vergroot 

het ook nog eens het draagvlak  

• Leren van andere gemeenten, alle gemeenten maken zelfde plannen.  

• Deskundigheid ten aanzien van grote projecten wordt in eigen huis gehaald, 

geen dure uitbesteding voor deze activiteiten. Hierdoor komt de bouw van het 

stadshart onder een betere aansturing te staan. 

• Uitbating van voorzieningen zoals een poppodium of discotheek door de 

gemeente kan extra financiële middelen opleveren die terugvloeien naar de 

stad 

• Dienstreizen en presentatiekosten van college, raad en ambtenarij komen 

onder directe controle van de gemeenteraad te staan 

• De tarieven die aan burgers worden berekend voor gemeentelijke diensten 

(leges) worden bepaald op basis van het dekken van de werkelijke kosten.  

• Opsporen en legen van onnodig gereserveerde gelden in potjes 

• Geen grote bouwprojecten  die steeds miljoenen meer blijken te kosten 



 

• Afromen van te grote egalisatiereserves 

• Schrappen van onnodige regels en bijbehorende bureaucratie 

• Efficiencyverbetering door verdere automatisering  van burgerzaken. Dit 

verbetert tevens de service aan de burgers. Er komt een hernieuwde 

taakstelling op het rendement van de automatisering 

• Uitjes voor raadsleden, collegeleden en presidiumleden worden beperkt tot 

een maal per jaar. Uitgangspunt is sober en gezellig. Nuttig en informatief 

staat voorop 

• Aan vergaderen in restaurants door gemeenteraadsleden en wethouders op 

kosten van de gemeenschap komt een einde 

• Informatiecentrum Binnenstad wordt van de hand gedaan. De promotie voor 

de Binnenstad wordt verplaatst naar mobiele stand in Cityplaza 

• Budget van de onzinnige campagne ‘Trots op Nieuwegein’ wordt geschrapt 

 

 

 

 

 

  


