De lokale kracht van Nieuwkoop
BEKNOPTE VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

De kruising tussen de Ontzigtstraat en de Langeraarseweg. De Ontzigstraat is inmiddels volledig opgeknapt.
n de Langeraarseweg zijn drie van deze cirkels aangelegd om het verkeer af te remmen en is een 30 km zone
aangelegd. Helaas is er verder niets gebeurd met de in slechte staat verkerende Langeraarseweg.

	
  

0. Voorwoord
Op woensdag 19 maart 2014 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad van Nieuwkoop. De Midden
Partij Nieuwkoop (MPN) en Progressief Nieuwkoop (PN) doen daar met één gezamenlijke lijst aan
mee. Verkiezingen waarbij we zo sterk mogelijk uit de bus willen komen om het verschil te kunnen
maken; het verschil voor onze inwoners.
Dit is de – verkorte – publieksversie van ons gezamenlijke verkiezingsprogramma. Het volledige
programma is te vinden op onze website: www.lijst1nieuwkoop.nl.
In dit programma geven wij aan wat wij de komende 4 jaar samen met onze inwoners willen bereiken.
MPN en PN hebben een gedeelde visie over wat er de komende vier jaar moet gebeuren en we
geven ook aan waarom en hoe we dat willen bereiken.
De kern van ons verkiezingsprogramma is werken aan een veilige, sociale en duurzame lokale
gemeenschap. Dat willen we – meer en beter dan nu gebeurt - samen met onze inwoners doen. Dat
vraagt om betrokkenheid, participatie, gelijke behandeling en gelijke kansen.
Onze gemeente bestaat uit dertien verschillende en unieke kernen. Inwoners voelen zich daarmee
verbonden en verwachten van de gemeente dat haar beleid de vitaliteit van hun gemeenschap en de
leefbaarheid in hun directe omgeving behoudt en bevordert.
MPN en PN bepleiten dat niet alleen politiek en overheid mee-veranderen met hun tijd. Dat is ook
een opdracht aan onszelf. Wij willen het goede voorbeeld blijven geven door goede contacten en
overleg met inwoners, organisaties, bedrijven en instellingen te organiseren en te onderhouden:
- als fractie blijven wij initiatieven nemen om belangrijke en ingewikkelde onderwerpen eerst met alle
betrokkenen diepgaand te bespreken (oriënterende- en meningsvormende fasen) voordat
besluitvorming in de raad plaatsvindt;
- wij blijven actief contacten zoeken met inwoners en ons ter plaatse oriënteren ter voorbereiding op
de voorstellen die het college aan de raad voorlegt;
- wij willen ook goed bereikbaar zijn en blijven voor alle inwoners die contact met ons op prijs stellen.
Op onze website vindt U de emailadressen en telefoonnummers van onze kandidaten en fractieleden.
Wij hopen dat vele kiezers geïnspireerd worden door dit programma en door de kandidaten op onze
kieslijst. Wij wensen u mooie verkiezingen toe.
Namens Lijst 1
Pien Schrama-van Kessel
en
Berry Dors

Website:
www.lijst1nieuwkoop.nl
Mail:
info@lijst1nieuwkoop.nl
Twitter:
http://twitter.com/Lijst1Nieuwkoop
Facebook:
http://facebook.com/Lijst1Nieuwkoop
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1. Dertien vitale kernen
MPN en PN willen zich vooral richten op de leefbaarheid in elk van onze 13 kernen. Een met inwoners
gezamenlijk geformuleerde dorps- of toekomstvisie voor de verschillende kernen is daarvoor het beste
uitgangspunt. De uitwerking van de maatschappelijke en ruimtelijke structuurvisies zijn daarbij leidend.
Het belang van het betrekken van de dorpsraden daarbij is voor ons vanzelfsprekend.
MPN en PN vinden dat bij de leefbaarheid in kernen rekening moet worden gehouden met belangrijke
waarden en kwaliteiten: van het sociale leven in de buurt, van plezierig en veilig wonen, ontmoeten,
ontspannen, van uiteenlopende voorzieningen en diensten, van de ruimte en leefomgeving.
In ons uitgebreide programma en op onze website geven we per kern de belangrijkste actiepunten aan
die wij met velen van u hebben geïnventariseerd en die wij willen aanpakken..

2.0 Een veilige en sociale samenleving
MPN en PN willen een vitale samenleving die veilig en sociaal is. Daarom willen wij ons inzetten voor
een gemeente waarin het voor alle inwoners prettig wonen, werken en ontspannen is, waar jong en
oud, autochtoon en allochtoon, sterkeren en zwakkeren, plezierig en respectvol met elkaar omgaan en
zich kunnen ontplooien. Waar iedereen in onze gemeente dezelfde kansen heeft om iets van het
leven te maken en onrecht, armoede, vereenzaming afwezig zijn. Waar buurten veilig zijn, waar
mensen zich met elkaar verbonden weten en zich voor elkaar willen inzetten.
MPN en PN willen een overheid die de zelfredzaamheid van haar burgers stimuleert en die daar
dienstbaar aan is. Vooral door te zorgen dat daar de kansen en voorwaarden voor worden gecreëerd,
maar ook door te zorgen voor degenen die dit (even) niet kunnen en een steuntje in de rug nodig
hebben.
Dat vraagt ook nieuwe manieren van besturen en beleid maken. Namelijk in goed overleg tussen
inwoners, hun organisaties, betrokken instellingen en gemeente.
2.1 Een veilige woon-en leefomgeving
MPN en PN willen een veilige samenleving. Wij vinden dat het een recht is om je veilig te kunnen
voelen in je eigen huis, in je directe omgeving en in je dorp. Veiligheid is een prioriteit voor MPN en
PN. Daarvoor is nodig een eigen veiligheidsmonitor, een goede inrichting van de wijken, een stevige
aanpak van overlast.
2.2 Werk en inkomen
MPN en PN zijn van mening dat werk zelfrespect geeft, zelfstandigheid meebrengt en zorgt voor een
behoorlijk bestaan. Ons ideaal is werk voor iedereen, met betrokkenheid van werknemers bij het werk
en het bedrijf en met betrokkenheid van werkgevers bij werknemers en de lokale samenleving. De
regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden intussen verder gedecentraliseerd. Wij
willen dat deze transitie in innovatienetwerken van vernieuwers uit alle betrokken instanties serieus
wordt opgepakt met verdere experimenten en proeftuinen.
MPN en PN willen dat de gemeente stage- en ervaringsplaatsen aanbiedt en een quotum van 5
procent hanteert voor het inzetten van langdurig werklozen en gehandicapten. Bij de aanbesteding
worden de regels zo toegepast dat het voor lokale bedrijven en ZZP’ers aantrekkelijk is om in te
schrijven. Alle jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, werken, of worden begeleid naar werk.
Van mensen die een beroep doen op een bijstandsuitkering wordt een tegenprestatie gevraagd. Wie
een fatsoenlijk werkaanbod weigert wordt gekort op de uitkering.
2.3 Voorkomen van sociaal isolement en armoede
Zorgen voor een behoorlijk bestaan voor degenen die daar zelf niet toe in staat zijn en zorgen dat zij
deel kunnen nemen aan de samenleving zijn kernwaarden voor MPN en PN. Het opsporen van
verborgen armoede heeft daarbij hoge prioriteit. De lokale overheid zorgt voor een goed vangnet. Wij
verwachten wel dat mensen actief deel willen nemen aan de samenleving, omdat zij mede daardoor
betekenis aan hun leven ontlenen. Primair via een betaalde baan en als dat niet lukt via stages,
scholing of vrijwilligerswerk.
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MPN en PN willen dat het armoedebeleid wordt uitgebreid met een Kindpakket zodat
basisvoorzieningen toegankelijk blijven, en met een verdere uitbouw van de schuldhulpverlening.
2.4 Onderwijs
MPN en PN zijn ervan overtuigd dat scholen extra succesvol kunnen zijn als ze de volle steun krijgen
van de gemeente, dat er meegedacht en meegewerkt wordt, dat we de goede dingen doen en dat
ingezien wordt dat alle tijd en energie vooral op de werkvloer, in de klas moet worden ingezet.
MPN en PN vinden dat de gemeente samen met ouders en scholen verantwoordelijk is voor een
goede kwaliteit van het onderwijs en voor gelijke kansen van kinderen om zich te kunnen ontwikkelen.
Daarvoor is het van belang dat er een uitdagende lokale educatieve agenda tot stand komt.
De komende jaren moet er flink worden geïnvesteerd in passend onderwijs. Daarin spelen scholen,
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de gemeente een belangrijke rol.
MPN en PN willen ervoor zorgen dat alle peuters gebruik kunnen (blijven) maken van een
peuterspeelzaal die VVE gecertificeerd is.
MPN en PN willen bewegen voor kinderen stimuleren. Accommodaties worden multifunctioneel
gebruikt.
MPN en PN willen dat er in samenwerking met de schoolorganisaties beleid gemaakt wordt op
krimpende leerlingaantallen. Scholen willen we zo lang als redelijk mogelijk is in stand houden, samen
met andere dorpsvoorzieningen. Scholen zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid
van dorpen. Een probleem is ook dat nog veel scholen dateren uit de jaren zeventig en aanpassing of
vervanging op termijn noodzakelijk is. In dat verband wordt er ook naar de mogelijkheden van brede
scholen gekeken.
Veiligheid van schoolroutes is een voortdurend punt van aandacht en moet in samenspraak met o.a.
scholen worden aangepakt.
MPN en PN vinden dat het Ashram College over een deels slechte huisvesting beschikt. Dat vraagt
op korte termijn om onderzoek naar de mogelijkheden hoe te voorzien in betere huisvesting
2.5 Cultuur en kunst
Kunst en cultuur hebben een waarde in zichzelf, zijn een bron van inspiratie, spelen een belangrijke
rol bij participatie en emancipatie van burgers en dragen bij aan sociale cohesie en lokale identiteit.
MPN en PN willen een cultuurnota, in overleg met betrokkenen, waaronder dorpsraden en culturele
organisaties. Daarin is ook plaats voor de huidige cultuurmanifestaties en evenementen.
We willen cultuurhistorische en landschappelijke waarden beschermen en zo mogelijk het
monumentenbeleid herijken en intensiveren.
Er komen geen verdere bezuinigingen op bibliotheekvoorzieningen. MPN en PN willen een visie op
continu leren lezen en de rol van de bibliotheek daarbij; de succesvolle activiteiten op het gebied van
laaggeletterdheid dienen te worden voortgezet, zowel voor autochtonen als allochtonen;
2.6 Sport en ontspanning
MPN en PN vinden dat sportverenigingen en vrijwilligers een belangrijke maatschappelijke functie
vervullen. Daarom vinden wij dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat inkomen of een
lichamelijke of verstandelijke beperking daar geen belemmering voor mag zijn.
Gezinnen met te lage inkomens krijgen van de gemeente een financiële tegemoetkoming.
Sportverenigingen worden aangezet om ook inwoners met een beperking bewegingsmogelijkheden te
bieden.
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MPN en PN vinden dat er geen fusies en sanering van accommodaties moet komen. De sporthallen,
De Steupel, De Vlinder, De Vlijt en De Ringkant blijven open. De beide zwembaden, De Wel en
Aarweide, blijven ook open.
Wandel- en fietsroutes tussen de kernen worden uitgebreid.
Speelruimte in de vorm van trapveldjes en speeltuintjes zijn belangrijke voorzieningen die in stand
moeten worden gehouden of nieuw aangelegd, uiteraard in overleg met omwonenden;
2.7 Zorg en gezondheid
MPN en PN willen goede en betaalbare zorg. Zorg is een gemeenschappelijke taak voor en van ons
allemaal en niet alleen van de overheid. Daarbij hoort een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid van iedereen, ook van ouderen en mensen met een handicap, voor zover zij daartoe
in staat zijn. Wij vinden iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is belangrijke
waarden. De gemeente moet dat stimuleren door de zorg minder ingewikkeld te maken en dichtbij
mensen te organiseren.
MPN en PN willen concentratie van zorg in de kernen en wijken met afstemming tussen eerste en
tweedelijns zorg door wijkteams, dichtbij de mensen.
Samenwerking tussen gemeente, zorgaanbieders en verenigingen is nodig om voldoende aanbod
dagopvang/sociale activering te realiseren.
Wij willen extra inzet voor ondersteuning van mantelzorgers om overbelasting te voorkomen.
2.8 Jeugdzorg
Met de meeste kinderen, jongeren en hun families gaat het goed. Maar er zijn ook situaties waarin
sprake is van kleine of grote problemen. Gezinnen en kinderen in die situatie hebben vaak te maken
met meerdere vormen van hulp. De betrokken organisaties moeten anders gaan werken. Per gezin
moet er sprake zijn van één gerichte aanpak. Een integrale benadering op de terreinen AWBZ,
Jeugdzorg en ook het passend onderwijs is daarbij van groot belang. De nadruk moet verschuiven
van repressie naar preventie. Dat vloeit ook voort uit de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015. Dit
transitieproces moet door de gemeente actief worden ingezet.
MPN en PN vinden dat het Centrum voor Jeugd en Gezin een duidelijk herkenbare informatie- en
adviesfunctie moet krijgen dat ook als doorverwijsinstantie fungeert, waar ouders en (oudere)
kinderen, desgewenst anoniem, terecht kunnen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet in het kader
van het transitieproces verder ontwikkeld worden om een centrale rol te vervullen.
Schooluitval wordt met kracht tegengegaan.
MPN en PN willen dat er per kern of wijk door en voor jongeren een jongerenplan wordt opgesteld,
waarin hun wensen (en de mogelijkheden daartoe) centraal staan. Met jongeren wordt bezien of het
instellen van een jongerenraad in Nieuwkoop nuttig is. Verenigingen worden ook financieel
gestimuleerd om jongeren aan zich te binden en gebonden te houden.
Jongerenwerker, wijkagent, jeugdhulpverlening, scholen en gemeente werken samen als
preventieteam om knelpunten, die de ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren in de
weg staan vroegtijdig te signaleren en op te lossen,
Het gebruik van alcohol en drugs door jongeren onder de 18 jaar wordt sterk tegen gegaan.
Winkeliers, horeca en sportverenigingen die hier steken laten vallen worden stevig aangepakt.
Zuipketen worden ontmanteld. Het tegengaan van overmatig gebruik van alcohol en drugs wordt in
afspraken of convenanten met de horeca, scholen, detailhandel, sportverenigingen en gemeente,
geregeld.
2.9 Zorg voor gehandicapten, senioren en chronisch zieken
MPN en PN willen dat ouderen en mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke
beperking zo lang als mogelijk in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. De
decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We
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gaan uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en eventueel professional. Preventie wordt beloond.
Gezondheidsbevordering is een belangrijk uitgangspunt.
De gemeente gaat samen met het Platform voor Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop (PGSN)
onderzoek uitvoeren naar de behoeften en wensen van gehandicapten en senioren op het gebied van
o.a. levensbestendige woningen, toegankelijke woonvormen, toegankelijkheid tot openbare
gebouwen, winkels, publieke voorzieningen en ruimtes, openbaar vervoer, wegen en trottoirs. En een
uitvoeringsplan opstellen om barrières te slechten.
Dienstverlening via de Servicepluspunten wordt, in combinatie met onafhankelijke en laagdrempelige
dienstverlening door de gemeente en andere instanties, in meerdere kernen op goed bereikbare
plaatsen aangeboden.
MPN en PN willen kleinschalig openbaar vervoer op maat voor deze doelgroep bevorderen.
We gaan een preventief programma voor gezondheidsbevordering aanbieden in samenwerking met
zorgverzekeraars, wijkverpleegkundige, huisartsen, gemeente en ziekenhuizen.

3. Duurzame ontwikkeling van economie, ecologie en ruimte
MPN en PN vinden duurzame ontwikkeling een kernwaarde. Die moet veel sterker aan het
gemeentelijk beleid ten grondslag liggen. Duurzame ontwikkeling betekent voor ons dat we in ons
economisch handelen met elkaar enerzijds zo goed mogelijk alle behoeften vervullen en anderzijds
afwentelingsmechanismen verminderen en minder scheef verdelen. Het betekent ook dat wij de
kwaliteit van onze economisch schaarse, ecologisch kwetsbare en landschappelijk unieke ruimte in
het Groene Hart willen handhaven en verbeteren. Om dat te bereiken willen wij dat gemeentelijke
plannen niet alleen aan een financiële toets, maar ook aan een duurzaamheidstoets worden
onderworpen. Dit vraagt ook nieuwe manieren van besturen en beleid maken.
3.1 Groene Hart
MPN en PN vinden dat het open landschap, de groene en natuurlijke omgeving en de
cultuurhistorische elementen unieke kwaliteiten van het Groene Hart zijn. In de Structuurvisie 2040
van de gemeente is dat terecht ook aangegeven, maar nog onvoldoende uitgewerkt.
MPN en PN staan voor het efficiënt en kwalitatief optimaal ruimtegebruik op bedrijventerreinen en in
glastuinbouwgebieden door toepassing van de SER-ladder (ook over onze gemeente grenzen heen):
eerst bestaande ruimte benutten, saneren, herstructureren en concentreren, daarna pas nieuwe
uitleg. Dat geldt met name voor Schoterhoek en Nieuw Amstel Oost.
MPN en PN willen agrariërs inzetten bij landschapsbeheer en ruimte bieden voor het opzetten van
recreatieve en/of andere inpasbare nevenactiviteiten.
MPN en PN willen dat er laag gebouwd wordt binnen de bebouwde kom met behoud van het dorpse
karakter;
3.2 Natuur, landschap en recreatie
MPN en PN vinden behoud en ontwikkeling van een gevarieerde natuur belangrijk; zowel uit oogpunt
van biodiversiteit, als om van te genieten en in te recreëren. Wij willen samenwerking van provincie en
gemeente met alle betrokken gebiedspartners rond de Nieuwkoopse plassen om de beheerplannen
van Natura 2000 te realiseren.
MPN en PN willen dat de ontwikkeling van het Meijepark, als openbaar recreatiegebied aan de
Nieuwkoopse Plassen voortvarend ter hand wordt genomen. Wij zijn voorstander om de recreatieve
functies van de Zuidhoek en het Meijepark te versterken: te denken valt aan een (jacht)haven voor
kleinere bootjes ter plekke.
MPN en PN willen de bruikbaarheid van de Langeraarse plassen als recreatie- en natuurgebied
verbeteren.
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MPN en PN ondersteunen recreatieve initiatieven die ook daadwerkelijk bijdragen aan de verdere
ontwikkeling van de recreatieve sector in Nieuwkoop, bv jachthaven Aarweide, uitbreiding van
vaarmogelijkheden, regionale fietsroutes en wandelpaden, transferpunten etc.
3.3 Milieu en energie
MPN en PN willen een actief milieubeleid. Bodem, water, lucht, geluid, biodiversiteit en klimaat staan
nog teveel onder druk. Onze inzet is ook dat gemeentelijk beleid geen aanleiding meer mag zijn tot
extra belasting op het milieu, door welke gemeentelijke maatregelen dan ook, zonder dat tegelijkertijd
op andere punten de milieubelasting minstens evenzeer afneemt. Daarom investeren wij in duurzame
energie en zetten we stevige stappen op weg naar een energie en CO2-neutrale gemeente.
MPN en PN willen sterk inzetten op duurzaam bouwen en ervoor zorgen dat alle nieuwbouw over
enkele jaren maximaal energiezuinig is. Bij renovaties worden gebouwen energiearm ingericht en
voorzien van zuinige en duurzame energiesystemen;
MPN en PN willen dat de gemeente zichzelf als koploper opstelt, waar een voorbeeldwerking van uit
gaat. Dat doet zij door actief te investeren in het milieuvriendelijker en energiezuiniger maken van
haar eigen activiteiten en eigendommen, waaronder in maximaal duurzaam inkopen van haar
producten en diensten. Een elektrisch wagenpark hoort daartoe. De gemeente stimuleert lokale
initiatieven bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige coöperatieve of gemeentelijke energiebedrijven
voor decentrale duurzame energieopwekking.
MPN en PN willen verder de aanleg van een milieustation in het plassengebied, afspraken maken
met afvalverwerkers over reductie, scheiding en hergebruik van afval, en openbaar groen in wijken en
op bedrijventerreinen uitbreiden.
3.4 Bouwen en wonen
MPN en PN vinden het bieden van passende huisvesting een belangrijke doelstelling van het
volkshuisvestingbeleid. Voor starters (kopers en huurders), doorstromers (van kleinere naar grotere
koopwoning of van huurwoning naar koopwoning), voor alleenstaanden en voor ouderen die hun
huidige tuin/woning te bewerkelijk vinden of om andere redenen naar een appartement willen
verhuizen (koop of huur). Daarbij vinden wij het essentieel de prijzen betaalbaar te houden en te
zorgen voor voldoende sociale woningbouw.
MPN en PN geven hoge prioriteit aan het helpen lostrekken van de vastzittende woningbouwmarkt.
De gemeente heeft haar bouwgronden sterk afgeboekt, maar dat heeft nog onvoldoende effect op de
verkoopbaarheid. Er is meer nodig om de boel weer vlot te trekken. Namelijk door de prijzen van
grond te verlagen naar de verwachtingswaarde van volgend jaar. Dat wil zeggen de grondprijs met
b.v. nog 20% te verlagen en die dan geclausuleerd aan te bieden aan potentiële kopers, waaronder
ontwikkelaars. Uiteraard in combinatie met een kettingbeding over de stijgende opbrengst na verloop
van jaren.
Daarnaast zijn grote inspanningen nodig om in de buurt van 25% sociale woningbouw te kunnen
komen, nu Vestia zich terugtrekt uit Zevenhoven en Nieuwveen en haar woningvoorraad aan de
hoogste bieder wil verkopen. Wij vinden dat de gemeente er alles aan moet doen om die voorraad niet
zo maar verloren te laten gaan voor de volkshuisvesting. Omdat deze woningen op gemeentelijke
erfpacht grond staan vinden MPN en PN dat de gemeente haar invloed moet doen gelden.
MPN en PN vinden dat ook alternatieve oplossingen moeten worden onderzocht, w.o. nieuwe, extra
investeringsmiddelen, maar ook zelfbouw/koop zoals in Almere en Nijmegen wordt toegepast.
Nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan het "Politiekeurmerk Veilig Wonen" en dienen zoveel
mogelijk "levensloopbestendig" te zijn zodat mensen in verschillende fasen van hun leven in hun
woning kunnen blijven wonen. Verder willen wij bij nieuwbouwprojecten speciaal aandacht voor de
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met functiebeperkingen.
3.5 Landbouw en (glas)tuinbouw
MPN en PN willen een duurzame land- en (glas)tuinbouw die economisch efficiënt, ecologisch
verantwoord, sociaal aanvaardbaar en toekomstbestendig is. De landbouw in het veenweide gebied
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van het Groene Hart heeft te maken met beperkingen die de bedrijfsvoering minder efficiënt maken.
Brussel, rijk en provincie bieden maatregelen om dat te compenseren. Ook de gemeente kan daaraan
bijdragen.
MPN en PN willen dat onze gemeente actief deelneemt aan het samenwerkingsverband Greenport
Aalsmeer, en geen maatregelen moet treffen uit vermeend korte termijn eigenbelang die het proces
naar duurzame tuinbouw verstoren of frustreren. Dat betekent onder meer geen grootschalige
ontwikkeling van glastuinbouw in Nieuw Amstel Oost, nu het aanbod van areaal de vraag fors
overtreft.
MPN en PN willen agrariërs stimuleren om hun bedrijfsvoering duurzamer te blijven maken. Daarin
passen geen megastallen. Het creëren van ruimte voor agrariërs om extra inkomsten te verkrijgen uit
passende nevenactiviteiten willen wij stimuleren.
3.6 Industriële- en dienstverlenende bedrijvigheid
MPN en PN kiezen er voor om geleidelijk onze industriële bedrijvigheid zoveel mogelijk op de
bestaande drie grote centrale terreinen in Nieuwkoop, Nieuwveen en Ter Aar te concentreren en deze
terreinen daartoe te herstructureren. We willen die meer geschikt maken voor lokaal gebonden, daar
al gevestigde en elders nog uit te plaatsen, hoogwaardige en duurzame bedrijvigheid.
MPN en PN geven dus prioriteit aan de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen vóórdat
nieuwe aanleg of uitbreiding plaatsvindt, conform de SER-ladder. Herstructureren van bestaande
bedrijventerreinen en ruimte creëren voor starters en voor uit de kernen en linten te plaatsen
bedrijvigheid heeft onze voorkeur;
MPN en PN wensen geen uitbreiding van bedrijvigheid die niet past in of bijdraagt aan duurzame
ontwikkeling in het Groene Hart. Om zulke uitbreiding mogelijk te maken ligt uitplaatsen naar goed
ontsloten moderne terreinen in Alphen, Leiden, Bodegraven of Woerden voor de hand.
MPN en PN willen dat In onze gemeente de winkels op zondag open kunnen conform de
mogelijkheden van de Winkelsluitingstijdenwet.
3.7 Mobiliteit, infrastructuur en verkeersveiligheid
Voor MPN en PN zijn goede bereikbaarheid, veilig verkeer, toegankelijk openbaar vervoer en
vermindering van milieubelasting en CO2-emissies, belangrijke aspecten van duurzame mobiliteit.
Een kwalitatief goed wegennet, dat optimaal wordt benut, dat zorgt voor een goede doorstroming en
goed openbaar vervoer, dat voor de verschillende verkeersstromen en -deelnemers toegankelijk en
veilig is, vinden MPN en PN essentieel voor de sociale en economische dynamiek in onze gemeente
en regio.
Het verkeersbeleid wordt in goed overleg met betrokken partijen en inwoners ontwikkeld.
MPN en PN willen verbetering van het openbaar vervoer, zowel van de diensten als van de
frequenties.. Daarbij zijn alle bussen en haltes toegankelijk voor mensen met een handicap. En we
willen verbetering van de diensten van de Regiotaxi door betere aansluiting bij het openbaar vervoer,
en maatschappelijke functies. Daarnaast willen we verbetering van het openbaar vervoer Woerdense
Verlaat richting Mijdrecht en Breukelen.
MPN en PN vinden een snelheidsbeperking van 30 km bij kruisingen van voet- en fietspaden en in
onveilige woonwijken van onze 13 kernen een absolute noodzaak. Om de verkeersveiligheid rond
scholen te verbeteren, overleggen schoolbesturen, ouders en gemeente over de wijze waarop veilige
fietsroutes naar en autovrije zones rond de scholen worden gerealiseerd.
Het uitbreiden van het netwerk van fietsroutes tussen de 13 kernen om de mobiliteit per fiets te
vergroten vinden wij belangrijk.
MPN en PN wil waar mogelijk de wandelpaden uitbreiden, bv. van de kern Nieuwkoop naar de Meije,
en rondom Nieuwveen.
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4. Besturen en communiceren
MPN en PN vinden dat onze samenleving snel en ingrijpend verandert. Mensen zijn mondiger dan
ooit tevoren en wensen serieus genomen te worden, juist door politiek en overheid. Dat lijkt steeds
moeilijker te lukken. Burgers hebben steeds meer het gevoel dat voor hen en over hen, maar zonder
hen wordt besloten. In een tijd van ongekende communicatie mogelijkheden is dat niet uit te leggen of
te verdedigen. Daarbij komt dat vraagstukken vaak zo complex zijn, dat bevredigende oplossingen
nagenoeg onmogelijk lijken. Het gevolg is dat de kloof tussen bestuur en burgers verder toeneemt en
het vertrouwen in de politiek snel afneemt. Die complexiteit maakt intensieve communicatie en goed
overleg nodig. Door met alle betrokkenen van meet af aan bij een vraagstuk samen te werken. Dat is
de basis voor een gezamenlijke inzet om die oplossingen ook te willen realiseren. Het gangbare
openbaar bestuur heeft moeite met deze fundamenteel andere aanpak.
MPN en PN vinden het belangrijk dat voor de verschillende vraagstukken van deze tijd díe aanpak en
sturingsvorm worden gekozen die daar het meest geschikt voor is. Daarom willen wij dat de gemeente
beter en sneller leert schakelen tussen de verschillende sturingsvormen en daar ook de ruimte voor
creëert.
4.1. De burger centraal
Bij complexe vraagstukken wordt veel tijd ingeruimd om in goed overleg met betrokkenen tot een
robuuste en realiseerbare aanpak en agenda te komen. Dat geldt niet alleen voor de gemeente zelf,
maar ook voor betrokken instellingen, b.v. onderwijs, zorg, welzijn,woningbouwcorporaties, etc.
Met burgers, instellingen en bedrijven wordt goed gecommuniceerd over het waarom, het hoe en het
wat van de te kiezen aanpak, om daarmee te zorgen dat verwachtingspatronen over werkwijze en
resultaten realistisch blijven.
MPN en PN willen dat burgers het initiatiefrecht krijgen. Dat is het recht van burgers om onderwerpen
op de politieke agenda te zetten. Ook willen we dat initiatieven van burgers die bijdragen aan de
kwaliteit van hun leefomgeving, serieus worden bezien en zo mogelijk gefaciliteerd. Daartoe komt er
een loket voor burgerinitiatieven.
MPN en PN willen dat onze burgers voor advies terecht kunnen bij een Sociaal Raadsman. Die
voorziening kan het beste ondergebracht worden bij de Servicepluspunten. De gemeente brengt de
Regionale Ombudscommissie, als voorziening voor onheus of onjuist behandelde burgers, op een
actieve manier onder de aandacht van haar burgers.
4.3 Kwaliteit van de gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke overheid is in verandering. Dit betekent dat de gemeentelijke organisatie zich
flexibel moeten richten op de grotere en veranderende rol van burgers bij zowel dienstverlening als
beleidsprocessen.
Het opleiden en (om)scholen van medewerkers voor veranderende en of andere functies en taken
(met name in de beleidskern) heeft prioriteit. Dat bevordert ook doorstroom en groeimogelijkheden.
Daarbij hoort voldoende budget voor opleiding en ontwikkeling.
MPN en PN willen een substantiële reductie van de inhuur van externen door om- en bijscholing, door
uitwisseling, door het intergemeentelijk opzetten van regionale pools van deskundigen en door het
betrekken van deskundige burgers.
4.4 Handhaven waar nodig en mogelijk
MPN en PN vinden handhaving van regels belangrijk voor het vertrouwen van burgers in hun
gemeentebestuur, omdat het willekeur voorkomt. Handhaving wordt zo ingericht dat overtreders
worden aangepakt, maar de grote groep van goedwillenden positief wordt benaderd. Dat vraagt om
een houding van de ambtelijke dienst die niet bij voorbaat uitgaat van slechte bedoelingen van
burgers.
De Algemene Plaatselijke Verordening en andere lokale regelgeving moeten vooral regels bevatten
die niet alleen nuttig en noodzakelijk, maar ook controleerbaar en handhaafbaar zijn;

9	
  
	
  

	
  

5. Financiële en andere middelen
Beleid vraagt steeds vaker om een gezamenlijke inzet van burgers, maatschappelijke organisaties,
instellingen, bedrijven en overheden in horizontale netwerkverbanden. Met elkaar biedt dat een
grotere variëteit en omvang aan inzetbare middelen dan van elk van deze partijen afzonderlijk. Ook
nieuwe manieren van organiseren, werken en sturen behoren daartoe. MPN en PN vinden dat de
gemeentelijke financiën en begroting veel minder geïsoleerd moeten worden beschouwd en
behandeld, maar veel meer in samenhang met dit totaal aan mogelijk inzetbare middelen, in de
context van een samenhangend beleidsvraagstuk.
MPN en PN zijn van mening dat de gemeente meer pro-aktief moet inzetten op deze
vernieuwingsaanpak. Op belangrijke terreinen, zoals de transities in de zorg, wordt van de overheid
intussen een andere beleidsinzet en een andere manier van werken en organiseren verwacht. Het
gaat daarbij ondermeer om veranderingen en verbeteringen die leiden tot minder bureaucratie, tot
minder administratieve lasten, tot toenemend zelforganiserend vermogen, tot effectievere en
efficiëntere middeleninzet en daarmee zowel tot kwaliteitsverbetering als tot aanzienlijke besparingen.
Op die wijze kan de gemeente ook de gevolgen van de crisis het beste het hoofd bieden.
MPN en PN willen een strategische heroriëntatie op de rol van de gemeente in de lokale samenleving
teneinde de komende 8 jaar een evenwichtig begrotingsbeeld te realiseren. Er zullen dan andere
arrangementen ontstaan tussen inwoners, bedrijven, instellingen en gemeente. Samen met alle
relevante partijen, (inwoners, bedrijven en instellingen) willen we een traject starten om die
heroriëntatie handen en voeten te geven.
De - tijdelijke - tekorten die ontstaan in de aanloopperiode van de drie decentralisaties in het sociale
domein, moeten opgevat worden als investeringen die belangrijke inverdieneffecten opleveren en die
we daarom niet in de vorm van bezuinigingen willen compenseren. Die tekorten mogen zeker niet ten
koste gaan van degenen voor wie die middelen bedoeld zijn. Daar dienen elders op de begroting
voorzieningen voor te worden getroffen.
MPN en PN willen vooral slim samenwerken met de inwoners en groepen van inwoners van
Nieuwkoop. Daarom willen we zo snel mogelijk een bedrag vrijmaken om mensen met innovatieve
ideeën te ondersteunen bij het uitwerken van hun voorstellen;
MPN en PN willen ook slimmer werken in samenwerking met onze inwoners en leveranciers van
diensten, uiteenlopend van de SVHW, milieudienst, veiligheidsregio, zorgaanbieders om een betere
prijs/kwaliteit te realiseren en kosten te besparingen.
De daadwerkelijke woonlasten voor burgers stijgen maximaal niet meer dan het inflatietempo. De
inzet van MPN en PN is de woonlasten te verlagen naar het gemiddelde niveau in deze regio bij een
minimaal gelijkblijvend niveau van de dienstverlening. Door een efficiëntere dienstverlening willen we
goedkoper worden.
De afvalstoffenheffing en rioolheffing blijven kostendekkend. Ook andere heffingen en leges moeten
zoveel mogelijk kostendekkend zijn. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de begrafenisrechten.
MPN en PN willen dat financieel zwakkeren in de samenleving en zwakke waarden in de
leefomgeving bij deze operaties zoveel mogelijk worden ontzien.
De gemeente zorgt er voor dat de gemeentelijke begroting financieel doorzichtig, begrijpelijk en
consistent is. De meerjarenbegroting moet structureel sluitend zijn.
MPN en PN vinden dat een scherp risicobeheer in de grondexploitaties noodzakelijk blijft. Met nieuwe
projecten en investeringen mogen de financiële risico’s niet nog verder toenemen.
MPN en PN willen de komende jaren ook een aantal nieuwe zaken realiseren. We willen dat binnen
de bestaande begroting realiseren. Oud beleid inleveren voor nieuw of aangepast beleid.
Noodzakelijke investeringen zullen we niet achterwege laten. Voor de daaruit voortvloeiende
afschrijvingen en rente-toerekening willen we ruimte in de begroting vinden.
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