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1. Samen groeien we verder
In maart 2022 zijn er weer lokale verkiezingen en daarmee is een nieuwe bestuursperiode in zicht.
De turbulente tijden waarin we nu leven geven extra stof tot nadenken over onze toekomst.
Samen Beter Nieuwkoop zet jou op nummer 1!

Bovendien ruimte om te ondernemen en verschillende corona-ondersteunings-maatregelen boven op de steunpakketten
van de overheid.
Samen Beter Nieuwkoop is er trots op dat ze daarin veel
betekend heeft, met voor de derde keer op rij een wethouder
in het college, en voor de tweede keer op rij de grootste partij
met 6 raadsleden.

Samen Beter Nieuwkoop is dé lokale partij van, voor én
dichtbij inwoners, verenigingen en bedrijven. Oók voor jou!
Jij staat bij ons op nummer 1! Dat is in alles wat wij doen ons
motto.
Politiek is mensenwerk. Bij het maken van beslissingen
staan voor Samen Beter Nieuwkoop onze inwoners centraal. De lokale belastingdruk willen we niet verhogen, maar
juist onderzoeken of deze verlaagd kan worden. Een goede
dienstverlening vinden wij niet meer dan vanzelfsprekend: de
vijf loketten ‘bouwen en wonen’, ‘verenigingen’, ‘ondernemers’, ‘burgerzaken’ en ‘loket 1’ zijn hiervoor verantwoordelijk. Lang wachten op een antwoord, zonder te weten waar je
aan toe bent, is voor ons niet mogelijk.

Wat zijn onze ambities en speerpunten?

Wat gaan wij doen? Onze ambities zijn standpunten langs
drie hoofdthema’s:
1. Een dak boven ons hoofd en inkomen uit werk zorgt
ervoor dat we ons veilig voelen en bestaanszekerheid
hebben: Samen Groen Wonen en Werken. Daarbij hebben we de gezamenlijke zorg voor onze leefomgeving,
met als doel waardering van onze inwoners voor het
groen, de rust en ruimte in onze gemeente.
2. Verbindingen aangaan, een sociaal leven kunnen
opbouwen en onderhouden zorgt voor saamhorigheid en kunnen meedoen. Vitale dorpen met een rijk
verenigingsleven vormen daar de basis voor: Samen
voor Sterke Dorpen. Dorpen waar wat te doen is en te
beleven valt, en waar inwoners er voor elkaar zijn.
3. Erbij horen en van betekenis zijn. Voor elkaar zorgen,
bij goede én bij minder goede gezondheid. Ruimte voor
leren en zelfontwikkeling. Samen Gezond Leven. Met
blijvende aandacht voor de gezondheid.

Onze werkwijze is helder en verbindend

“Samen groeien we verder” verwoordt onze werkwijze. Bij
onze inwoners, ondernemers en verenigingen zit de kracht
van onze gemeenschap. Samen Beter Nieuwkoop ondersteunt en stimuleert samenwerking door organisaties en
inwoners te verbinden. Wij vinden meedoen, vrijheid, eigen
verantwoordelijkheid, sociale betrokkenheid en het goede
evenwicht daarin belangrijk. Ruimte om te ondernemen,
prettig te wonen, je goed te vermaken en een gelukkig en
gezond leven te leiden. Daar staan we voor. Samen Beter
Nieuwkoop staat voor inspraak en participatie: jíj kunt als jíj
dat wilt meedoen. Beslissingen nemen we door inbreng en
belangen van inwoners, ondernemers en andere partijen af
te wegen. Om te beginnen door daarover in gesprek te gaan.
Maar we blijven niet alleen maar praten: er is immers wél
tempo nodig om knelpunten op te lossen en woningen te
realiseren voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen.

Hierbij zijn de grote maatschappelijke opgaven géén ver
van onze bed show meer. De gemeente moet veel besluiten
nemen naar aanleiding van beslissingen van het kabinet.
Deze raken ons vroeg of laat allemaal. Het fossielvrij maken
van de energievoorziening door het opwekken van energie met zon en wind, in 2050 van het gas af, de bouw van
voldoende betaalbare woningen, aanpassen van de waterhuishouding op de klimaatverandering, de natuuropgave, het
heruitvinden van de landbouw en duurzaam bouwen, leven
en ondernemen, maar ook een pandemie als nu met corona.
Al deze onderwerpen zijn dan ook in onze ambities en speerpunten opgenomen.

Wij zijn trots op onze resultaten

Er is de afgelopen jaren enorm veel bereikt in de gemeente
Nieuwkoop. Veel nieuwe woningen & sociale huurwoningen, voorbereiding (zoals veel recent vastgestelde bestemmingsplannen) voor nog meer nieuwe woningbouw, nieuwe
scholen (Ashram en IKC’s), een moderne sporthal en mooie
horecavoorziening bij het IKC in Ter Aar. Mooie recreatievoorzieningen zoals Papeneiland, strand Zomer, plannen Paradijsweg en natuurplannen voor de Noordse Buurt. Een sport- en
vitaliteitsakkoord, met daarbij ook ruimte en ondersteuning
voor onze (sport)verenigingen, muziek en kunst & cultuur.
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2. Samen groen wonen en werken
Woningen bouwen

agrariërs en woningbouw in combinatie met de regels voor
het vliegtuigverkeer, benoemen we in elk gesprek met relevante overheden en instanties uit oogpunt van én bouwmogelijkheden én gezondheid. Recent is met veel betrokkenheid
en inspraak van inwoners en betrokkenen de omgevingsvisie
over de toekomst van onze gemeente vastgesteld. Wat
ons betreft is deze visie het vertrekpunt voor toekomstige
woningbouw.
Dit vereist blijvend overleg met de provincie, wij willen niet de
achtertuin zijn van de gemeenten om ons heen. Samen Beter
Nieuwkoop vindt dat er óók in onze gemeente doorgebouwd

Handen uit de mouwen en bouwen!
Inbreng van inwoners en omwonenden in woningbouwplannen is voor ons vanzelfsprekend. Uiteindelijk staat de
gemeente(raad) aan de lat voor de definitieve besluiten en
dat kan betekenen dat niet alle wensen gehonoreerd kunnen
worden. De vraag naar woningen is extreem groot. Daarom
vindt Samen Beter Nieuwkoop dat er tempo gemaakt moet
worden met bouwplannen met woon- en leefkwaliteit, voor
alle dorpen waar locaties beschikbaar zijn. Zoals:
• Nieuwveen: Teylerspark II, centrumplan, afronding de V
erwondering en mogelijk de huidige scholenlocatie
(afhankelijk van de locatiekeuze voor het IKC);
• Langeraar: afronding Vivero, omgeving IKC,
Paradijsweg Natte Kant;
• Zevenhoven/Noordeinde: Diamantlocatie/Dobbe;
• Ter Aar: scholenlocaties, de Vlinder en Ter Aar Noordoost;
• Vrouwenakker: West;
• Nieuwkoop: Buytenwech-Noord, de Grendel, Koetshuis
en de Ashramlocatie;
• Noorden: Land van Koppen en invulling van de Voorwegzone;
• Woerdense Verlaat: bij het IKC en de particuliere locatie
Oudenallen.

Voorrang en doelgroepen-wonen

Woningbouw door particulieren en ruimte-voor-ruimte
De afgelopen jaren zijn actueel beleid en regels opgesteld.
Op ons initiatief wordt gewerkt aan heldere communicatie
hierover in de vorm van de (digitale) wegwijzer. Particulieren
hebben te maken met een set van regels, beleid en kosten, om te borgen dat de juiste typen woningen worden
gebouwd, voor specifieke doelgroepen, op de juiste plekken
en met voldoende kwaliteit. Door dit actief te volgen kijken
we of dit goed werkt en of verbetering nodig is.
Wij willen particuliere initiatieven positief tegemoet treden en
goed faciliteren.

moet worden, onze gemeente mag niet op slot gezet worden.
Er zijn nog grote onzekerheden over het geld wat de
gemeente van het rijk krijgt, noch in het algemeen, noch over
de kosten voor de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo). Dit vraagt om blijvende lobby en
gesprekken. Samen Beter Nieuwkoop wil dat het voorzieningenniveau, onze maatschappelijke- en sportvoorzieningen,
de zorgvoorzieningen en de kwaliteit van de openbare ruimte,
in stand blijft. En dat discussies met het rijk over geld voor
jeugd en Wmo, niet tot gevolg hebben dat we moeten bezuinigen op genoemde voorzieningen.
Ook de lokale belastingdruk willen wij niet verhogen, behalve
met reguliere inflatiecorrecties, maar onderzoeken of de lokale
belastingdruk juist te verlagen is. De alsmaar toenemende
kosten voor de afvalinzameling maakt ons ongerust. Wij zijn
voor heroverweging van het ingewikkelde “vier containers”
systeem, naar een systeem dat gebaseerd is op na-scheiding,
eenvoudiger en op langere termijn wellicht voordeliger.

Ruimte van provincie en rijk

Ook voor ná 2030 vindt Samen Beter Nieuwkoop dat er
mogelijkheden moeten zijn voor woningbouw. Bijvoorbeeld
aan de randen van de dorpen, zoals tussen Noordeinde en
Zevenhoven, westelijk van Langeraar en nabij de Intratuin in
Ter Aar. Vitale dorpen en gemeenschappen en behoud van
voorzieningen en verenigingen, gaan hand in hand met de
bouw van woningen. Daarom waakt Samen Beter ervoor dat
de bouw van woningen in onze gemeente stil komt te liggen,
én dat er voldoende en goed openbaar vervoer is.
Wij blijven ons in de regio en bij de provincie actief inzetten
voor toekomstige bouwlocaties. Het beperkend Groene Hart
beleid van de provincie, en de verstikkende natuurregels voor

woningen met zorg (in de buurt) nodig. Zodanig dat mensen
naar elkaar blijven omzien en we écht dementievriendelijk kunnen wonen, samenleven en niet vereenzamen. Op
initiatief van Samen Beter Nieuwkoop is de behoefte aan
en zijn de mogelijkheden voor wonen & zorg dichtbij elkaar
onderzocht op trends en mogelijkheden. Er is de komende
decennia een toenemende behoefte aan 24-uurszorg, aan
geclusterde woonvormen en aan geschikte levensloopbestendige woningen. Wij willen hiermee zo snel mogelijk aan
de slag.
In nieuwe bouwlocaties komt er wat Samen Beter Nieuwkoop betreft dan ook véél ruimte voor levensloopbestendige
woonvormen met zorg (in de buurt). Ook is ruimte in onze
bouwlocaties nodig voor 24-uurszorg en voor geclusterde
woonvormen.
De mogelijkheden voor (pré)mantelzorgwoningen worden al
goed gebruikt, hier blijven we ons voor inzetten.
Ook zijn goede parkeergelegenheid dichtbij huis en een veilige woonomgeving (verkeersveilig, schoon en goed onderhouden), overzichtelijk en sociaal veilig, en voldoende goed
verlicht belangrijk voor ouderen.

Voorrangsbeleid en betaalbare woningen
Samen Beter Nieuwkoop wil naast het bestaande en goed
werkende voorrangsbeleid voor onze eigen inwoners voor
sociale huurwoningen, óók voorrangsbeleid voor betaalbare
koopwoningen en voor midden-dure huurwoningen:
• voor woningzoekers uit sociale huurwoningen in onze
gemeente (zogenaamde doorstromers) óf met een middeninkomen;
• voor starters uit onze gemeente - meestal jongeren - maar
ook jongeren die terug- komen naar onze gemeente;
• voor economisch aan onze gemeente gebonden mensen
met een passend inkomen. Op ons initiatief wordt dit al
zoveel mogelijk met private ontwikkelaars afgesproken.
• Daarnaast pleiten we voor heldere en transparante inschrijvingen en toewijzingen, zodat onze inwoners weten waar
zij aan toe zijn.
Wonen voor senioren & (pré)mantelzorgwoningen
Oudere inwoners willen vaak zo lang mogelijk in hun eigen huis
en omgeving blijven wonen. Wij vinden dat bewoners die een
groot deel van hun leven in een dorp hebben gewoond, daar
ook in de laatste fase van hun leven moeten kunnen blijven.
Het lijkt niet realistisch maar het liefst ziet Samen Beter
Nieuwkoop het bejaardenhuis weer terug. De samenleving
wordt steeds ‘grijzer’. Eenzaamheid en dementie nemen
toe. Daarom zijn er veel meer levensloopbestendige (kleine)

Extra ruimte voor jonge starters
Voor jonge starters zijn kleine betaalbare woningen gewenst,
zodat zij in onze gemeente kunnen blijven wonen. Dit kunnen
ook appartementen zijn, maar Samen Beter Nieuwkoop is
geen voorstander van hoogbouw. Bouwhoogten moeten
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in de omgeving passen. Ook gaan we uitzoeken of we het
mantelzorg-wonen kunnen omkeren: een tijdelijke (kleine)
woning voor startende kinderen op het eigen erf (een kangoeroewoning voor jongeren), eventueel later in te zetten als
(pré)-mantelzorgwoning.

Erfwonen
We willen erfwonen faciliteren door de ombouw van schuren
en bijgebouwen op agrarische percelen tot woningen mogelijk te maken.
Permanente bewoning recreatieparken Zevenhoven
Samen Beter Nieuwkoop blijft zich inzetten voor het legaliseren van de permanente bewoning van de recreatieparken. Wij
ondersteunen de initiatieven van de Stuurgroep Recreatieparken, en blijven onderhandelen met de provincie voor volledige
legalisering.

Beschikbaarheid woningen: zelfbewoningsplicht en
anti-speculatiebedingen
Om woningen beschikbaar te houden voor de juiste groepen inwoners, en speculatie te voorkomen, hebben wij het
voortouw genomen om regels voor anti-speculatiebedingen
en zelfbewoningsplicht (met natuurlijk wél gerechtvaardigde
uitzonderingen) in te voeren.
Nu hiervoor per 1/1/2022 landelijke regels gelden, vindt
Samen Beter Nieuwkoop dat we moeten kijken om dit waar
nodig ook voor bestaande woningbouw in te voeren. Om
opkoop, doorverkoop of (kamer)verhuur door beleggers te
voorkomen.

Bijzondere doelgroepen
Naast het huisvesten van de verschillende hiervoor
genoemde doelgroepen, zijn er tal van bijzondere doelgroepen te huisvesten zoals statushouders, spoedzoekers,
daklo-zen en mensen met behoefte aan ‘beschermd wonen’.
Voor deze doelgroepen worden de sociale huurwoningen
mede ingezet. Daarbij wordt ingezet op spreiding over de
gemeente, buurten en wooncomplexen en op slim huisvesten om zoveel mogelijk ruimte beschikbaar te houden voor
al onze inwoners. Daarom geven we opdracht om locaties
te zoeken waar tijdelijk woonruimte te maken is, zoals de
succesvolle woon-eenheden in Zevenhoven.

Bijzondere woonvormen: flexwonen, tiny-houses
Ook willen we ruimte bieden aan flexwonen en tiny-houses. Complexen met kleinere, eventueel tijdelijke woningen
kunnen specifieke woningvraag opvangen. Onder andere
Buytenwech-Noord vinden wij hier geschikt voor.

Verkorten wachttijden sociale huurwoningen
en aanpak scheef-wonen
Een ruime beschikbaarheid van sociale huurwoningen en
levensloopbestendige woningen voor onze inwoners is
noodzakelijk. Wij willen dat er naast meer sociale huurwoningen, ook meer goedkope koop- en midden-dure woningen
gebouwd worden, dit is goed voor de doorstroming. Wij
willen daar extra geld insteken, met een financiële reserve
goedkope woningbouw. Begrijpelijk is dat oudere mensen
niet snel zullen kiezen voor een kleinere, levensloopbestendige woning, als deze duurder is dan hun grotere goedkope
huurwoning. Op ons initiatief komt er een uitvoeringsplan.
Samen met de woningstichtingen zetten we ons in voor
stimuleringsmaatregelen voor deze oudere groep inwoners,
zoals gelijkblijvende huur en verhuispremies etc. Hierdoor
komt er meer doorstroming en komt woonruimte beschikbaar komt voor de juiste doelgroepen.

wij enthousiast, en deze ondersteunen wij van harte. Samen
Beter Nieuwkoop is voorstander van het opwekken van energie in enkele in Nederland op te richten kerncentrales, zodat
ons landschap niet vervuild wordt met windmolens en met
zonnevelden.

Oplossingen huisvesting arbeidsmigranten
Oplossingen zijn nodig gezien de bijdrage van arbeidsmigranten aan onze lokale economie. Samen Beter Nieuwkoop wil
géén grootschalige huisvestingsoplossingen en is van mening
dat arbeidsmigranten ook gespreid, zonder overlast voor de
leefomgeving, en in gezonde omstandigheden te huisvesten
zijn. Daarnaast staan wij achter flexibele woonoplossingen op
de terreinen van hun werkgevers.
De provincie is helaas geen voorstander van uitbreiding van
de ijsbaanlocatie in Ter Aar en het wonen op de terreinen van
hun werkgevers, maar wij blijven dit aankaarten.

Van het gas af?
De eis van de overheid “In 2050 van het gas af”, vinden
wij lastig uit te leggen zeker gezien het beleid in landen om
ons heen, zoals Duitsland en België. Wel zitten we met die
opgave die het rijk ons oplegt. Samen Beter Nieuwkoop wil
dat ‘van het gas af’ stap voor stap gaat, en vooral betaalbaar
én haalbaar blijft voor onze inwoners.

Samen betaalbaar duurzaam en groen

Innovaties
We blijven inzetten op innovaties en experimenten, zoals
de warmtelevering van de waterzuivering aan zwembad
Aarweide. Ontwikkelingen zoals gebruik van waterstof als
energiedrager blijven we volgen.

Goede en gezonde woonomgeving
Woningbouw en goede leefomgeving gaan hand in hand.
Wonen is leven en dat vraagt niet alleen om woningen maar
ook om goede leefomgeving met bio divers en landschappelijk groen, meer bomen, een goede waterhuishouding,
mogelijkheden voor spelen en bewegen, recreatie en natuur,
voorzieningen en een duurzame en veilige bereikbaarheid.
Toekomstige woningbouwplannen worden wat ons betreft
ruim, natuurlijk en groen én gezond en veilig bereikbaar
ingericht. Een mooi voorbeeld is het plan voor Buytenwech-Noord, met maar liefst 8 hectaren groen en natuur. Dit
is goed voor de flora en fauna. Daarbij is er ook ruimte voor
bankjes en picknick-mogelijkheden, en komen er voldoende
losloopgebieden en speelplekken om honden uit te laten.

Betaalbaar duurzaam
Verdere verduurzaming van woningen, bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en vervoer is nodig. Circulair bouwen
is in opkomst. De afgelopen jaren zijn door de gemeente
hierin al vele stappen gezet, zoals het duurzaam slopen van
de scholen en duurzaam bouwen van de IKC’s en de nieuwe
gemeentewerf, en het gebruik van duurzame materialen bij
onderhoud en aanleg van de openbare ruimte. Hier gaan we
mee door. Voor de verduurzaming van woningen, verenigingsgebouwen en sportaccommodaties zijn subsidies
mogelijk. Wat Samen Beter Nieuwkoop betreft, moeten deze
eenvoudig en doeltreffend zijn.
Verduurzaming is nodig, maar op een manier dat we onze
inwoners, ondernemers en verenigingen een helpende
hand toesteken en hen niet op extra kosten jagen zonder
dat dit terugverdiend kan worden. We gaan verder werken
aan duidelijke subsidieregelingen en kortingsmogelijkheden
op het gebied van duurzaamheid, energiebezuiniging en

Opwekken van energie
Om tot een voor onze gemeente passende energiestrategie
te komen, is een uitgebreid lokaal participatietraject doorlopen waar we trots op zijn. Velen zien grote windmolens in
ons landschap niet zitten. Ook Samen Beter Nieuwkoop wil
geen grote windmolens, de provincie heeft hier gelukkig mee
ingestemd. De strategie is om te beginnen met veel zon – en
groen – op daken. Over de lokale energiecoöperaties zijn
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SROI en aanbestedingen
Wij vinden het van groot belang dat lokale ondernemers mee
kunnen doen aan aanbestedingen van de gemeente. Aanbestedingen moeten zo mogelijk worden opgeknipt, zodat ook
kleinere bedrijven kans maken. Wij vinden dat bedrijven die
een aanbesteding winnen, afhankelijk van de opdrachtsom,
een SROI-verplichting hebben. Dit houdt in dat ze voor een
percentage van de loonsom mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in zetten.
Bedrijventerreinen
Het beheer van de bestaande bedrijventerreinen dient
geoptimaliseerd te worden om deze aantrekkelijk te maken
voor vestiging van nieuwe bedrijven. Omdat wij onze groene
leefomgeving zoveel mogelijk willen behouden is Samen
Beter Nieuwkoop geen voorstander van nog meer nieuwe
bedrijventerreinen. Pas als er een nijpend tekort ontstaat
willen we onderzoeken of en waar er op kleine schaal mogelijkheden zijn.

klimaat(adaptatie), zoals voor zonnepanelen, vergroening
van het eigen erf & dak, en voor aanschaf van duurzame
investeringen in de woning. Over duurzaamheid en klimaat,
is goede voorlichting nodig, ook in de bestaande gemeentelijke loketten.

van afvalinzameling beter werkt. Ons doel blijft een zo klein
mogelijke afvalstroom.

Samen Beter ondernemen

In onze gemeente zijn er fantastische bedrijven. Succesvolle
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, familiebedrijven,
veel zzp’ers en startende ondernemers. Ze zijn belangrijk
voor onze lokale economie. Deze ondernemers verdienen
minder regeldruk en ruimte voor doorontwikkeling van hun
organisatie. Zij zorgen zo voor meer banen en krijgen ruimte
voor het verduurzamen van hun bedrijf.

Woningstichtingen
Vestia investeert niet meer in hun woningen in Zevenhoven,
Noordeinde en Nieuwveen. Deze woningen worden niet
verduurzaamd, wat niet toekomstbestendig en bovendien
financieel nadelig voor de huurders is. Daarom is en blijft dit
voor Samen Beter Nieuwkoop een punt van gesprek met
het rijk, Vestia en Woningstichting Nieuwkoop (WSN) en
Woondiensten Aarwoude (WDA). Onze insteek is dat Vestia
de woningen bij één van de andere stichtingen onderbrengt.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de twee stichtingen
WSN en WDA zo goed mogelijk samenwerken, in het belang
van de huurwoningenmarkt in onze gemeente. Wij blijven met
de woningstichtingen in gesprek.

Een sterke lokale economie
Onze gemeente heeft alles in zich om economisch te groeien:
o.a. bedrijvigheid, landbouw, maakindustrie, toerisme en
recreatie. In een sterke economie wordt de inspanning van
werkenden gewaardeerd, worden ambitieuze mensen uitgedaagd een eigen onderneming te starten en gedijt het midden- en kleinbedrijf (mkb). Onze bestaande bedrijven hebben
onze economie gevormd. Daarom zetten we ons in bedrijven
te behouden door ze daar waar we kunnen te ondersteunen
in hun doorontwikkeling.

Klimaat.
Klimaatbewust ontwerpen en realiseren, met voldoende
groen en ruimte voor water en waterafvoer zodat (toekomstige) wateroverlast wordt voorkomen, is voortaan vanzelfsprekend. Wij willen de mogelijkheden van subsidieregelingen
en stimuleringsmaatregelen onderzoeken.

Verstevigen ondernemersklimaat
Samen Beter Nieuwkoop is voorstander van het verder ontwikkelen van Bedrijfsinvesteringszones (BIZ). We vinden het
belangrijk dat dit ondernemersfonds goed wordt benut.
Realisatie van een MKB-ondernemerspanel kan bijdragen
aan een groter draagvlak bij onze ondernemers voor het
lokale economische beleid, wat ons betreft is dit het waard
om te onderzoeken.

Afval: na-scheiding?
Afvalinzameling dient eenvoudig en betaalbaar te zijn. Samen
Beter Nieuwkoop wil de ontwikkelingen in na-scheiding
blijven volgen, en op termijn onderzoeken of dit systeem

soepelere terrassenbeleid sinds Corona blijft Samen Beter
Nieuwkoop promoten.

Winkelgebieden en dorpscentra
Wij willen actiever inzetten op het werven van nieuwe winkels
en functies die levendigheid brengen in centrum Ter Aar
en centrum Nieuwkoop. De leegstand van winkelpanden
is onwenselijk. In de dorpen willen we de winkels zoveel
mogelijk centreren in het centrum: dat houdt de dorpen en
de winkels gezellig en bereikbaar. Daarbij is een soepel beleid
voor (tijdelijke) her-invulling van leegstaande winkels nodig.
Winkelgebieden en dorpscentra vragen om een aantrekkelijke groene inrichting, met veel ruimte om te verblijven,
ontmoeten en een praatje te maken.

Beperking regeldruk
Voor veel ondernemers zijn er nog altijd te veel regels en
regeldruk. Wij willen de regelgeving verminderen. Regelgeving moet zo eenvoudig en concreet mogelijk zijn en mag niet
verder gaan dan nodig is.
Arbeidsmarkt
We willen stimuleren dat het onderwijs beter aansluit op het
bedrijfsleven. Kennis en innovatie worden beter ontwikkeld
als opleidingen en onderzoeken aansluiten op de vraag naar
arbeid. Om bedrijven te ondersteunen bij het vinden van
personeel en onze (jonge) inwoners perspectief te bieden,
dragen we bij aan de samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven, zoals het techniekonderwijs.
Door bijvoorbeeld actieve inzet op een beroepentuin en
maatschappelijke stages ziet Samen Beter Nieuwkoop
mogelijkheden voor het intensiveren en optimaliseren van
aanbod van onderwijs en vraag naar personeel, in techniek,
horeca en zorg. Na zulke leerwerk-trajecten kunnen bewuste
baankeuzes gemaakt worden. Leerwerk-trajecten moeten
voor iedereen toegankelijk zijn.

Belang van weekmarkten
Samen Beter Nieuwkoop ziet graag dat de markt in stand
blijft. Deze heeft niet alleen een economische maar vooral
een belangrijke maatschappelijke waarde. Het is een ontmoetingsplaats voor veel mensen. Ze komen niet alleen voor
boodschappen maar ook voor een praatje en dat zorgt voor
meer samenhang in het dorp. De markt wordt voornamelijk
bezocht door de wat oudere generaties, om te zorgen dat de
markt niet verdwijnt is het van belang om de markt ook aantrekkelijk te maken voor jongere generaties. Ook de steeds
veranderende behoeften van mensen vragen om aanpassingen. Het karakter van de weekmarkt biedt veel kansen zoals
de ontwikkeling van een geheel nieuwe beleving, eventueel
samen met de plaatselijke ondernemers.

Circulaire economie: innovatie-kalender
Circulaire economie (het hergebruiken van grondstoffen) is
ook in onze gemeente in opkomst. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties gelden ook voor
ons. Deze doelen willen we, in samenwerking met lokale
kennisinstellingen, gebruiken voor het verder uitzetten en
ontwikkelen van een innovatie-kalender. Deze moet leiden
tot innovatieve ideeën en plannen om maatschappelijke,
sociale, en economische uitdagingen aan te gaan. Samen
Beter Nieuwkoop vindt dat we ons moeten blijven inzetten
om, in overleg met het rijk en provincie, lokale oplossingen te
zoeken voor landelijk uitdagingen.

Wees loyaal, koop lokaal.
Dit is en blijft ons motto. We willen steun geven aan ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Steunpakketten waar nodig en steun-verlenging zolang de coronacrisis
duurt. Na de crisis helpen wij ondernemers waar mogelijk
met hun schulden en het verrekenen van verliezen, zodat
zij snel hun bedrijf weer op de rails kunnen krijgen. Het
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wikkelingen zoals bodemdaling en de stikstofproblematiek
te maken. Hierdoor zijn agrariërs genoodzaakt over hun
toekomst na te blijven denken, en hun bedrijfsvoering zoveel
mogelijk aan te passen. Ook de uitwerking van het natuurbeheersplan Nieuwkoopse Plassen gaat niet zonder slag of
stoot. We vinden het fantastisch dat juíst een aantal Nieuwkoopse agrariërs innovatieve stalsystemen en een stikstof
‘verleaseplan’ hebben ontwikkeld. Samen Beter Nieuwkoop
blijft zich inzetten voor het goede gesprek tussen betrokken
partijen, en de juiste faciliteiten van provinciewege in geval
van stoppen of verplaatsen van agrarische bedrijven.

Toerisme en horeca
De recreatieve en horecavoorzieningen voor met name
onze eigen inwoners, hebben de afgelopen jaren een ware
boost gekregen met Strand Zomer, Papeneiland en uitbreiding van de wandelmogelijkheden en natuurgebieden.
Ook toeristen weten deze voorzieningen meer en meer te
vinden. Toerisme is een belangrijke pijler om de lokale economie te laten groeien. Investeren in toerisme en recreatie
is investeren in leefbaarheid en economie. Hier liggen grote
kansen voor onze gemeente. Voorzieningen die een gebied
toeristisch aantrekkelijk maken zijn ook van belang voor
een goed leefklimaat. Daarom wil Samen Beter Nieuwkoop ruimte geven aan toeristisch ondernemerschap. Meer
overnachtingsmogelijkheden (met inzet op verlenging van
de verblijfsduur) stimuleren we en willen we planologisch
mogelijk maken. De watersportgebieden in onze gemeente
moeten meer aandacht krijgen, en om drukte te spreiden
zijn wij voorstander van het optimaliseren van de vaarroutes.
Verbindingen tussen kunst & cultuur en toerisme & recreatie
ondersteunen wij, zij dragen bij aan de aantrekkelijkheid van
onze gemeente voor zowel eigen inwoners als bezoekers en
recreanten van buiten.

Glastuinbouw
We ondersteunen levensvatbare, toekomstbestendige
glastuinbouw via uitwerking van de regionaal tot stand
gekomen plannen in Greenportverband. Verduurzaming van
de glastuinbouw is hierbij belangrijk. De minder levensvatbare gebieden verdienen renovatie via ruimte-voor-ruimte en
andere grootschaligere aanpak. Initiatieven daarvoor dienen
bij de ondernemers vandaan te komen.
Dierenwelzijn
Welzijn van dieren, bij agrariërs en particulieren, vindt Samen
Beter Nieuwkoop belangrijk. Dit geldt ook voor jaag- en vismogelijkheden (in de plassen én in de sloten in de buurten en
wijken), om zo de fauna-stand evenwichtig te houden, en te
voorzien in mogelijkheden voor deze vrijetijdsbesteding.

Trots op de boeren
Onze gemeente heeft een prachtig buitengebied, mede
dankzij onze agrariërs. Samen Beter Nieuwkoop is dan ook
trots op de boeren. Helaas heeft de landbouw met ont-
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3. Samen voor sterke dorpen
Levendige dorpen, horeca & evenementen

Winkelstraten zijn belangrijk voor leefbaarheid in onze dorpen. Het centrum wordt steeds meer een ontmoetingsplek.
Winkelstraten en centra verdienen een mooie groene en
aantrekkelijke inrichting met veel ontmoetings- en rust- en
zitmogelijkheden.
Horecagelegenheden zijn plaatsen waar mensen samenkomen, voor vermaak, maar net zo goed om ideeën uit te
wisselen en plannen te maken voor de toekomst. Ook is de
horeca belangrijk om toeristen langer te laten verblijven in
onze gemeente, waardoor er meer besteed wordt bij andere
lokale ondernemers. Samen Beter Nieuwkoop is blij met
deze ondernemers die hun best doen gasten te voorzien
van gezelligheid, lekker eten & drinken en vertier. Zij moeten
de ruimte krijgen om evenementen te organiseren. Horecaoverlast moet worden aangepakt, zeker als de veiligheid
in geding komt. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid
van gemeente, ondernemers en gasten om dit in goede
banen te leiden.

kelingen. Deze verdienen, ook gezien de omvang van de
vrijwilligersinzet, ruime facilitering vanuit de gemeente.
Duurzame mobiliteit
Voor verduurzaming van de mobiliteit vindt Samen Beter
Nieuwkoop dat er voldoende laadpalen voor elektrisch vervoer, ruimte voor deelmobiliteit en veilige snelfietsroutes met
de omliggende dorpen en steden moeten komen.

Veiligheid

Alcohol en drugsgebruik
Alcoholmisbruik en drugs zorgen voor veel overlast. Wij staan
voor een zero-tolerance-beleid: een stevige aanpak van
gelegenheden en handelaren is nodig. Ook willen wij blijven
handhaven op de leeftijdsgrens van alcohol.
Hulpdiensten
Politie, brandweer en ambulancepersoneel verdienen ons respect. Toegankelijkheid voor hulpdiensten van slecht bereikbare
locaties en seniorencomplexen houdt onze aandacht, evenals
een gemeente dekkend en goed onderhouden AED-netwerk,
en de “First Responders” van de vrijwillige brandweer.
Kleine criminaliteit
Kleine criminaliteit (inbraken, diefstal, vernielingen) willen
wij aanpakken met meer politiecontroles, wijkagenten als
vast aanspreekpunt en wijkgerichte aanpakken zoals de
bestaande buurtpreventie- en whatsappgroepen. Inbraakpreventie stimuleren we met goede voorlichting.

Kunst en cultuur, muziek

Kunst en cultuur is van oudsher belangrijk en verbonden met
onze gemeente en de Nieuwkoopse Plassen. De afgelopen
jaren wordt hieraan steeds meer aandacht besteed vanuit
de samenleving, zoals bij Triggr Ter Aar, Nieuwkoop 750 jaar,
de kunstroute en exposities. We kennen al de buurtsportcoaches maar wat Samen Beter Nieuwkoop betreft komen
er ook cultuurcoaches. Waar voor de één bewegen een uitlaatklep is, is dat voor de ander creativiteit, kunst of muziek.
Daarnaast willen we onderzoeken hoe ook deze sector
adequaat en zorgvuldig van financiële ondersteuning in de
vorm van subsidiëring is te voorzien. Volstaan onze huidige
regelingen hiervoor of zijn aanvullingen nodig?

Veilig en duurzaam bereikbaar

Sociaal veilig
Samen Beter Nieuwkoop vindt dat de buitenruimte, in het
bijzonder nabij fietstunnels en portieken en andere afgelegen
plekken, goed verlicht moet zijn.

Verkeersveiligheid
Wij blijven ons inzetten voor een goede verkeersveiligheid,
met fiets- en wandelpaden, oversteekmogelijkheden en
regels zoals 30 km/uur binnen alle dorpen. Aanvullend op
het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) starten
we gesprekken en voorbereidingen voor onderzoek naar een
derde tunnel onder de provinciale weg in Nieuwkoop. Routes voor landbouw- en (doorgaand) vrachtverkeer houden
alle aandacht.

Dorpsraden, samenlevingsinitiatieven,
verenigingen en vrijwilligers

Faciliteiten voor fietsers en voetgangers dienen riant, ruim en
verkeers- en sociaal veilig te zijn. Parkeergelegenheid is waar
mogelijk groen en goed ingepast.

Openbaar vervoer
Openbaar vervoer in landelijk gebied is een ‘zorgenkindje’,
zeker sinds corona. We zetten ons in voor een snelle en
frequente en daardoor betere openbaar vervoerverbinding
tussen Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop en Uithoorn. Mét goede
aan- en afvoermogelijkheden vanuit de dorpen, en waar
dit mogelijk is ook mét behoud van openbaar vervoer in de
andere dorpen. Om te zorgen dat alle dorpen via openbaar
vervoer bereikbaar zijn ondersteunen we buurtbusontwik-

• Wij blijven de dorpsraden ondersteunen. Samen Beter
Nieuwkoop ziet graag dat er budgetten komen waarmee
de dorpsraden initiatieven gericht op sociale cohesie en
samenhang kunnen organiseren. Hierbij willen we de huidige subsidiemogelijkheden voor samenlevingsinitiatieven
en innovaties, in stand houden. Adequate gemeentelijke
advisering over suggesties uit de dorpen en de wederzijdse
communicatie, wordt wat ons betreft verder doorontwikkeld.
• De verenigingen en de vrijwilligers verdienen alle lof en zijn
het cement van onze dorpen en gemeenschap. Gezien
trends en ontwikkelingen in de maatschappij en in verenigings-deelname, is het voor verenigingen en vrijwilligers
relevant om ook samenwerking met elkaar en met zorg,
welzijn en onderwijs aan te gaan en in het activiteitenaanbod
te blijven vernieuwen. Hier willen wij graag in meedenken.
• Subsidies zijn een basis voor een goed verenigingsleven
(sport, scouting, activiteiten voor ouderen, cultuur, muziek
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etc.) en voor waardevolle initiatieven en activiteitenaanbod.
Wij willen de subsidieregelingen, die de afgelopen jaren
zorgvuldig opgebouwd zijn in stand te houden.
• Het verenigingsloket blijft het centrale ingangspunt voor de
verenigingen, en biedt een helpende hand bij het verkrijgen van subsidie, vergunningen, advies en in het verbinden van partijen.

Inclusieve samenleving

Onze – open - cultuur en normen en waarden zijn in alles
het vertrekpunt van Samen Beter Nieuwkoop. Wij vinden
een zorgvuldige en goede integratie van statushouders en
langer in Nederland verblijvende arbeidsmigranten essentieel. Taallessen en aanpak geletterdheid horen hierbij. Zodat
zij eenmaal hier woonachtig, volop meedoen en kunnen
doen en goed in onze samenleving worden opgenomen.

Onze dorpen

• Vrouwenakker: zo mogelijk een gefaseerde ontwikkeling
van de woningbouwlocatie Vrouwenakker-West met een
divers woonprogramma primair voor inwoners uit Vrouwenakker, en met een ruime en groene ontmoetingsplek
voor het dorp daarin, verkeersveiligheid provinciale weg en
Nieuwveens Jaagpad
• Nieuwkoop: ontwikkeling en uitrol van alle woningbouwplannen, optimalisatie vaarroutes Nieuwkoopse Plassen,
voorbereidingen onderzoek derde tunnel N231, meerdere
dorpswegen terugschalen naar 30 km/uur, volle vaart
vooruit met de ontwikkeling en verbetering van het centrum
• Noorden: uitvalsbasis voor omgeving en natuur met
beperkte parkeergelegenheden voor bezoekersspreiding,
spoedig ontwikkelen woningplannen laatste deel Land van
Koppen met ruimte voor starters en voor senioren ook met
zorg, ondersteuning verenigingen in plannen multifunctionele accommodatie bij de sportverenigingen, uitrollen
bruikbare natuur- en bosplannen Noordse Buurt, verdere
verbetering verkeersveiligheid Simon van Capelweg en
Voorweg (30 km/uur, rotonde(s))
• Zevenhoven & Noordeinde: uitrollen woningbouw in
Noordeinde gericht op primair de eigen inwoners zoals
starters en jongeren, starten lobby provincie voor woningbouw met groen park in de toekomst tussen Zevenhoven
en Noordeinde, ondersteuning van initiatieven voor meer
groen en aankleding in de dorpen en voor wandelroutes,
verbetering verkeersveiligheid Stationsweg en Dorpsstraat/Noordeinde, herinrichten straten / openbare ruimte
Noordeinde, we ondersteunen het behoud en eventuele
lichte uitbreiding van de winkelvoorzieningen
• Woerdense Verlaat: ontwikkeling IKC en woningbouw, en
ondersteunen ontwikkeling woningbouwplannen Oudenallen-locatie, aandacht voor de verkeersveiligheid provinciale
weg en de oversteekmogelijkheden
• De Meije: verkeersveilige en leefbare weg, aandacht voor
samenwerking agrariërs, natuurorganisatie(s), provincie en
gemeente.

In onze dorpen zijn er voor Samen Beter Nieuwkoop verder
nog diverse speerpunten.
• Langeraar: bouw IKC als onderdeel centrumaanpak
en met woningbouw, onderzoek woningbouw Langeraar-west en in samenhang daarmee de verkeersontsluiting van het dorp
• Ter Aar: centrumplannen met ruimte voor horeca en
woningbouw Vlinderlocatie, ontwikkeling woningbouwlocatie Noordoost met nieuwe ontsluiting ter verbetering van de
verkeerssituatie Kerkweg, verkeersveiligheid Kanaalwegen
• Korteraar: aandachtspunt verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Korteraarseweg
• Papenveer: zorgvuldig onderzoek naar mogelijke woningbouw voor starters en ruimte-voor-ruimte
• Nieuwveen: realisatie woningbouwplan in het centrum
inclusief uitbreiding supermarkt, locatiekeuze met input van
inwoners en ontwikkeling van het IKC met sport/beweegmogelijkheid, woningbouw bij of op de achterlaatlocatie
van de scholen, aandacht voor de kwaliteit en uitstraling
van de zuidelijke entree van het dorp
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4. Samen gezond leven
Samen Beter voor onze jongeren

Input van onze jongeren
Samen Beter Nieuwkoop wil dat jongeren op een makkelijke manier input kunnen leveren voor de plannen in de
gemeente. Indien zij dat willen zelfs met een kinder/jongeren-raad. Ook krijgen ze wat ons betreft alle ruimte voor het
organiseren van chille en uitdagende activiteiten & evenementen. Hier is mogelijk verbinding te maken met “Jong in
Nieuwkoop”, maar ook met andere gevestigde organisaties.

Samen Leren
Voor een ‘leven lang leren’ en het voorkomen van ‘schooluitval’ & ‘verzuim’, gericht op een doorgaande leerlijn 0 – 12
jaar en een fijne schooltijd voor onze jongeren, zetten wij in
op verdere ontwikkeling en bouw van Integrale Kindcentra
(IKC). Na de bouw van het nieuwe Ashram-College en de
IKC’s in Zevenhoven en Ter Aar, is de inzet er nu op gericht
om ook IKC’s te ontwikkelen in Langeraar (realisatie in 2025),
Woerdense Verlaat en Nieuwveen. De bouw van de IKC’s is
vanzelfsprekend duurzaam, energiezuinig, onderhoud-vriendelijk en met gezond binnenklimaat. In de IKC’s vindt integratie van tal van functies plaats, waaronder kinder-, peuter- en
naschoolse opvang, maar ook vroegsignalering/preventie,
jeugdzorg, socialiseren, taalontwikkeling en bewegen. Aandacht is nodig voor de begeleiding van ouders en kinderen in
geval van situaties zoals bijvoorbeeld hoogbegaafdheid.
Het wegwerken van achterstanden in het onderwijs als
gevolg van corona, en het verder beperken daarvan vraagt
om een concreet actieprogramma.
We blijven werkervaringsplaatsen bieden in de gemeentelijke
organisatie en willen dit ook bij het lokale bedrijfsleven blijven
stimuleren.
We ondersteunen graag samenwerkingen tussen onderwijs
en bijvoorbeeld kunst en cultuur, (sport)verenigingen, muziekverenigingen (muziekonderwijs) en bedrijfsleven.
Kwalitatief en servicegericht leerlingenvervoer vormt een
basisvoorziening in geval van speciaal onderwijs en dient
ouders te ontzorgen.

Spelen en bewegen
Speel-, trapveldjes en ontmoetingsplekken voor de jeugd
blijven hoog op onze agenda staan. Input van inwoners en
jeugd bij nieuwe, en bij aan te passen speelplekken is vanzelfsprekend. Initiatieven zijn meer dan welkom.
Horecagebruik
Veiligheid binnen en buiten de horecagelegenheden is
belangrijk punt van aandacht. Om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken ondersteunen wij blijvend
overleg tussen gemeente, horeca en de omwonenden. Ook
betere vervoersmogelijkheden tussen de diverse dorpen
op uitgaansavonden kan deze overlast beperken. Wat ons
betreft krijgen de ondernemers ruimte voor initiatieven, zoals
een borrelbus.
Rookvrije generatie
Samen Beter staat achter een ‘rookvrije’ generatie, en vindt
het goed dat gestimuleerd wordt dat jongeren niet beginnen
met roken en niet met (mee)roken geconfronteerd worden.

Samen Beter voor onze senioren

Wij vinden de input van ouderen belangrijk, zeker gezien de
toenemende vergrijzing. Adviezen van seniorenorganisaties,
de Adviesraad Sociaal Domein en het Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop (PGSN) bij (gemeentelijke)
plannen zijn daarom onmisbaar. Senioren willen we zo nodig
helpen om hun mate van zelfstandigheid te vergroten, onder
andere met gezondheids-bevorderende activiteiten, informatievoorziening (op papier) en digitale-vaardigheidscursussen.
Dementievriendelijkheid vraagt steeds meer aandacht en
ondersteuning zoals met informatievoorziening aan de inwoners. Structurele welzijnsbezoeken aan inwoners van 75 jaar
en ouder, brengen aandachtspunten in kaart, zoals bijvoorbeeld verborgen armoede en eenzaamheid.

Samen Beter goede zorg

Welzijn en zorg vormen de basis van onze samenleving, dit
vraagt veel aandacht en ondersteuning door de gemeente.
Niemand hoeft aan de kant te staan, iedereen moet naar
vermogen kunnen meedoen. Samen Beter Nieuwkoop vindt

dat er voldoende keuzemogelijkheid moet zijn voor onze
inwoners in het vinden van zorg en het inzetten van het
Persoons Gebonden Budget (PGB). Door de gemeentelijke
gezondheidsmonitor blijft inzichtelijk hoe het met gezondheid
in de gemeente is gesteld.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Om onze daklozen en andere, kwetsbare, inwoners te helpen
vinden wij dat er goede mogelijkheden voor beschermd
wonen en maatschappelijke opvang in de eigen dorpen
nodig zijn. Dit met directe communicatie en afspraken met
omwonenden.

Preventie
Onze gezondheid is gebaat bij preventie. Goede voorlichting
over verslavingen (alcohol, roken, drugs) en over gezonde en
duurzame voeding dragen hieraan bij. Hier zien wij een belangrijke rol voor Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook de buurtsportcoaches, sportverenigingen, sportscholen en de inrichting van de buitenruimte leveren een bijdrage aan gezondheid
en preventie met een toegankelijk beweegaanbod.

Vindbaarheid, toegankelijkheid en mobiliteit.
Goede (digitale) vindbaarheid van de professionele organisaties is noodzakelijk, goede communicatie en de huisvesting
van meerdere organisaties in “De Verbinding” aan de Achterweg dragen daaraan bij.
Wegen en trottoirs moeten voor iedereen goed begaanbaar
zijn, ook als het glad is. Er dienen voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen te zijn. Ook het openbaar vervoer, vrijwilligers
bussen (zoals buurtbussen) en oproepbaar vervoer (zoals
regiotaxi) spelen een rol in de mobiliteit.

Jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Veiligheid en geborgenheid van kinderen staat centraal voor
Samen Beter Nieuwkoop. Goede samenwerking tussen de
talrijke betrokken organisaties is nodig: CJG, JGT, GGD,
onderwijs, kinderopvang, Veilig Thuis, huisartsen, gemeente,
onderwijs, wijkagenten, jongerenwerkers en verenigingen.
De jeugdzorg heeft nog steeds te maken met ontoereikende
rijksbudgetten. Wij zijn voorstander van inkomens-afhankelijke vergoedingen op de jeugdzorg, dit houdt de jeugdzorg
breder beschikbaar en voorkomt mede de nu al omvangrijke
financiële tekorten. Dit geldt ook voor de Wmo, voor hulp en
ondersteuning in huis en het huishouden.

Armoede en schuldhulpverlening
Subsidies voor mensen die onder en rondom de minimumgrens leven koesteren wij. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid
van een collectieve zorgverzekering, sport- en cultuurfonds
en de extra gelden voor kinderen met armoede. Dit verhoogt
het welzijnsniveau.
Er is aandacht nodig voor de toenemende groep ouderen
die van een zeer beperkt pensioen moet rondkomen. Als
gezondheids- en mobiliteitskosten zich gaan stapelen, kan
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jeugd en volwassenen) of met geestelijke of fysieke beperkingen. Sport en bewegen verdienen ook blijvende stimulering
gezien de spilfunctie van verenigingen, en de bijdrage aan
gezondheid, talentontwikkeling en de sociale cohesie. Het
sport- en vitaliteitsakkoord, verenigingsloket en te ontwikkelen Sportpunt (sportmakelaar en buurtsportcoaches),
vormen hiervoor een mooie basis. Dit alles zorgt voor extra
ondersteuning van sportverenigingen bij de organisatie van
activiteiten en de verbinding met andere (zorg)organisaties en
verenigingen.

de armoedegrens snel bereikt worden. Deze verborgen
armoede wil Samen Beter Nieuwkoop vanuit de welzijnsbezoeken samen met de seniorenorganisaties in kaart brengen.
Zodat gekeken kan worden hoe deze ouderen geholpen kunnen worden. Verborgen armoede kan overigens ook onder
jongere inwoners voorkomen.
Bij recht op schuldhulpverlening is een adequate uitvoering
van belang om verdere schulden en armoede te voorkomen. Hier zet Samen Beter Nieuwkoop in op samenwerking
met onder andere woningcorporaties, nutsbedrijven en de
gemeente. Voor onze inwoners die afhankelijk zijn van hulpvoorzieningen in Alphen aan den Rijn is vergoeding van de
vervoerkosten essentieel.

Subsidiebeleid sport en bewegen
Sportverenigingen, niet-commerciële sport- en beweegaanbieders, blijven we met het beschikbare subsidiebeleid
ondersteunen. Hieraan verbinden we dat de verenigingen
hun sportparken en accommodaties multifunctioneel inzetten. Ondersteuning betreft niet alleen de kapitaalintensieve
sporten voetbal, tennis en hockey, maar ook ander sport- en
beweegaanbod, zoals met sterk gereduceerde tarieven voor
de binnensportaccommodaties.

Spelen, sporten en bewegen: samen gezond!

Buiten bewegen en spelen
Een ruime, groene en beweegvriendelijke openbare ruimte en
veilige routes om te fietsen, wandelen, trimmen en te lopen,
stimuleren het buiten spelen en bewegen door jong en oud.
Hierop blijven wij vol inzetten in de (woningbouw)-ontwikkelingen en bestaande buurten en wijken.

Sportaccommodaties
Onze sportaccommodaties, de sporthallen en de zwembaden, willen wij behouden. Deze worden door veel sportverenigingen, scholen (bewegingsonderwijs), buurtsportcoaches
en muziekverenigingen gebruikt. Als er noodzaak is tot vervanging onderzoeken we de mogelijkheden, bijvoorbeeld van
multifunctioneel gebruik. Een voorbeeld hiervan is de sporthal
met horeca geïntegreerd in het nieuwe IKC in Ter Aar, ter vervanging van sporthal de Vlinder. Maar ook het renovatie- en
locatie-onderzoek naar mogelijke vervanging van zwembad
De Wel. Bij toenemende druk op verenigingen als gevolg
van de woningbouw, is investeringsbereidheid bij zowel de
gemeente als de verenigingen van belang om accommodaties van de extra benodigde capaciteit te voorzien (zoals
ombouw van grasvelden naar kunstgrasvelden).

Stimuleren van sporten en bewegen
In coronatijd zijn sporten en bewegen extra belangrijk
gebleken. Sporten en bewegen houden we bereikbaar voor
íedereen, ook voor mensen met een smalle beurs (sportfonds

Vliegtuiglawaai: blijven streven
naar hinderbeperking

Samen Beter Nieuwkoop vindt dat Schiphol van economisch belang is voor de regio en daarmee ook voor onze
gemeente. Wij vinden dat de, in de afgelopen jaren toegenomen, geluidshinder niet verder moet toenemen. Dit is van
belang voor de gezondheid van onze inwoners en om niet
beperkt te worden in onze bouwmogelijkheden. Dit vraagt
blijvende lobby en overleg. Daarom ondersteunen wij onderzoek naar toekomstbestendige duurzame oplossingen voor
de luchtvaart en Schiphol. Inmiddels is er een vereniging door
enkele inwoners opgericht, waar inwoners uit verschillende
dorpskernen lid van geworden zijn. Met deze vereniging is er
deelname aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS), hetgeen
wij ondersteunen. Wij zien uit naar de resultaten van onderzoek naar de ontwikkeling van een burgermeetsysteem
vliegtuiglawaai.
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