SAMEN GROEIEN
WE VERDER
Partijprogramma 2022

SAMEN BETER NIEUWKOOP
ZET JÓU OP NUMMER 1 !
Samen Beter Nieuwkoop is dé lokale partij van onze mooie
gemeente. Voor én door de inwoners, verenigingen en bedrijven.
Oók voor jou! Jij staat bij ons op nummer 1! Dat is in alles wat
wij doen ons motto. Samen Beter Nieuwkoop is een echte lokale
partij. Voor ons staat het algemeen belang van de gemeente
Nieuwkoop en alle inwoners voorop. Wij vinden het belangrijk
met elkaar te werken aan een nog beter Nieuwkoop en er voor
elkaar te zijn als dat nodig is.
Samen Beter Nieuwkoop draagt al 12 jaar bestuurlijk verantwoordelijk en we zijn een
sterke en betrouwbare lokale partij. Lokaal met en voor elkaar - Sterk en betrouwbaar
- Samen Beter Nieuwkoop.
Wij willen onze voorzieningen, zoals de zorg, scholen, sport en de buitenruimte, vasthouden. De lokale belastingdruk willen we niet verhogen, maar onderzoeken of die
juist verlaagd kan worden. Een goede gemeentelijke dienstverlening staat hoog in ons
vaandel. Lang wachten op een antwoord, zonder te weten waar aan toe te zijn, kan
niet. Er is een goede informatie nodig over duurzaamheid, energie en klimaat. Vanuit
Rijk en Provincie is ruimte nodig voor landelijke gebieden en gemeenten als de onze:
beperkingen en overlast zoals vanuit Schiphol, natuurbeleid en -regels, moeten wél
werkbaar blijven en woningbouw mogelijk houden.
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KIDS: JONG GELEERD,
OUD GEDAAN
Buiten moet het goed en veilig spelen zijn voor onze kinderen,
met voldoende groen, speeltuinen, voetbalveldjes en plekken
waar jong en oud elkaar ontmoeten. Veilige en overzichtelijke schoolroutes. In Zevenhoven en Ter Aar zijn duurzaam gebouwde en gezond ingerichte Integrale Kindcentra (IKC’s) opgeleverd. Voor Langeraar, Woerdense Verlaat en Nieuwveen worden
IKC-plannen opgesteld. In de IKC’s komen functies voor jeugd en
meer bij elkaar, zoals kinderopvang, peuteropvang, basisschool,
jeugd & gezin, bibliotheek, sport, spel & beweging en verenigingsruimten. De bestaande scholen en de IKC’s zijn belangrijke
centrale plekken in onze dorpen. Zij hebben een rol in vroeg-signalering, preventie en jeugdzorg. Er is een concreet uitvoeringsplan nodig gezien opgelopen achterstanden in het onderwijs en
jongerenvraagstukken als gevolg van corona.
Speciaal voor onze jongeren willen wij tempo in de bouwontwikkelingen, en betaalbare maar ook kleinere woningen, zoals appartementen bouwen. Dit is uiteraard
géén hoogbouw, maar moet passen in de omgeving. Met voorrangsregels voor onze
eigen inwoners en voor jongeren die willen terugkeren naar onze gemeente. We willen
onderzoeken of op eigen terrein een kleine woning voor op de woningmarkt startende
kinderen mogelijk is (kangoeroewoning voor kinderen), zoals de (pré-)mantelzorgwoningen. We willen vitale en levendige dorpen, met een rijk verenigingsleven, waar ook
voor jongeren wat te beleven valt. Jongeren moeten goede mogelijkheden hebben om

input te leveren voor de plannen in de dorpen en de gemeente, als zij dat willen zelfs
met een kinderen/jongerenraad. Ze moeten alle ruimte krijgen voor het organiseren
van chille en uitdagende activiteiten & evenementen. Met mogelijke verbindingen met
“Jong in Nieuwkoop”, en met andere gevestigde organisaties. Goede jeugdzorg vinden
we belangrijk. Wat ons betreft is deze inkomensafhankelijk te maken, zodat deze voor
de gemeente betaalbaar blijft en jeugdzorg behouden kan blijven voor ieder die dat
nodig heeft. We zetten ons in voor werkervaringsplaatsen, leerwerk-trajecten en goede
verbindingen tussen onderwijs en de lokale en regionale arbeidsmarkt, zoals techniekonderwijs, beroepentuinen en maatschappelijke stages. We willen een goede en
snelle busverbinding tussen Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Uithoorn die meerdere dorpen aandoet, en vanuit de dorpen goed en veilig bereikbaar is. Het openbaar
vervoer in al onze dorpen is te behouden. Zowel belangrijk voor onze schoolgaande en
stappende jeugd, als voor onze inwoners die op de bus en de fiets zijn aangewezen.
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Onze jongeren hebben de toekomst

GEZOND EN PRETTIG
OUD WORDEN
We vergrijzen sterk, en daar willen we goed op inspelen. Eigenlijk vindt Samen Beter Nieuwkoop dat de bejaardenhuizen terug
moeten komen. Omdat dat niet zomaar kan willen we véél ruimte
voor levensloopbestendige woonvormen en voor samenwonen
met meerdere zorgbehoevenden, met zorg (in de buurt)
en huiskamervoorzieningen.
Natuurlijk gaan we door met het geven van ruimte voor de bouw van de succesvolle
(pré)mantelzorgwoningen. De overstap voor ouderen naar een kleinere levensloopbestendige woning moet makkelijker gemaakt worden. Daarom zijn er én veel kleinere
woningen nodig, én financiële mogelijkheden om die overstap makkelijker te maken,
zoals gelijkblijvende huur, verhuispremies en andere vergoedingen. Samen Beter
Nieuwkoop nam hiervoor eind 2021 al initiatief in de gemeenteraad. WMO-voorzieningen moeten goed beschikbaar blijven, maar ook deze moeten meer inkomensafhankelijk worden, zodat de voorzieningen betaalbaar blijven.
Dementie komt steeds meer voor, een dementievriendelijke omgeving en samenleving
zijn belangrijk. Aandacht voor het welzijn van onze ouderen, het voorkómen van vereenzaming en armoedebestrijding zijn onderdeel van de zorg voor - onder meer - onze
ouderen. Onze groeiend aantal mantelzorgers verdient alle lof. Het openbaar vervoer
en speciaal op afroep beschikbaar deur-tot-deur vervoer (regiotaxi) is ook voor onze
ouderen essentieel.
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RUIM BAAN VOOR
ONZE ONDERNEMERS
Samen Beter Nieuwkoop, van origine ontstaan vanuit ondernemersinitiatief, wil dat er ruimte is en blijft om te ondernemen
en dat onze lokale economie sterk blijft. Regeldruk willen we
beperken: er zijn eenvoudige en concrete regels gewenst die niet
verder gaan dan nodig.
BIZ-zones en het ondernemersfonds kunnen nog groeien, en wij stellen een ondernemerspanel en de ontwikkeling van een innovatiekalender circulaire economie voor. We
blijven streven naar een goede aansluiting van de arbeidsmarkt op het bedrijfsleven en
de goede verbindingen met het onderwijs. We hebben stevig ingezet op coronasteun
op maat, zoals grotere terrassen en waar mogelijk hulp uit het herstelfonds.
Bestaande bedrijventerreinen zijn via revitalisering vitaal te houden. Ook onze winkelgebieden en dorpscentra, met de vernieuwingen in Ter Aar en Nieuwkoop, willen we
aantrekkelijk houden. Daarvoor is van belang de winkels zoveel mogelijk te centreren,
en zijn horeca en weekmarkten essentieel. Toerisme & recreatie moeten uitgebreid
ondersteund worden, meer overnachtingsmogelijkheden zijn hierbij belangrijk en stimuleren en faciliteren we. Ook vinden wij dat de vaarroutes op de Nieuwkoopse plassen
te optimaliseren zijn.
Toekomstbestendige, levensvatbare glastuinbouw willen we behouden en verduurzamen, en anders is renovatie via de ruimte-voor-ruimte regeling voor de hand liggend.
Samen Beter Nieuwkoop wil géén grootschalige huisvestingsoplossingen voor de
arbeidsmigranten, maar spreiden zonder overlast in de leefomgeving, gezonde woonen leefomstandigheden en flexibele woonoplossingen bij de werkgevers zélf.
Samen Beter Nieuwkoop is trots op de boeren: we houden aandacht voor de toekomst van agrariërs en omgang met bodemdaling, natuur en stikstof en regelingen in
geval van stoppen of verplaatsingen. Naast mogelijkheden voor jagen en vissen, staat
ook dierenwelzijn hoog in ons vaandel.
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VRIJE TIJD VOOR IEDEREEN:
SPORT, KUNST, CULTUUR
Onze verenigingen en vrijwilligers verdienen ondersteuning,
zij zijn het cement van onze samenleving.
Onze sportaccommodaties (sporthallen,
zwembaden) willen we behouden. Voor
zwembad de Wel vindt een renovatie- en
locatieonderzoek plaats. Het subsidiebeleid voetbal, tennis en hockey is naar
tevredenheid van de verenigingen en
Stibuni vernieuwd en wordt uitgerold, met
het te ontwikkelen concept van ‘open
sportparken’ en multifunctionele inzet van
de sportaccommodaties.
Het sport- en vitaliteitsakkoord is extra ondersteunend voor sport- en verenigingsleven
en de verbindingen met andere (zorg)organisaties. Zoals ook de extra ondersteuning voor sport- en verenigingsleven door het sport- en vitaliteitsakkoord, en met
het beschikbare subsidie aanbod. Er dient beleid te komen voor kunst en cultuur en
muziek, die eveneens alle ondersteuning verdienen, en te faciliteren zijn met cultuurcoaches en muziekonderwijs. Samen Beter Nieuwkoop is voorstander van budgetten
voor de dorpsraden. Samenlevingsinitiatieven zoals de opgerichte vereniging om mee
te doen in de Omgevingsraad Schiphol zien we graag. Aan samenlevingsinitiatieven
willen we budgetten blijven toekennen.
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SAMEN = BETER = MEER
• SAMEN GROEN WONEN EN WERKEN
• SAMEN VOOR STERKE DORPEN
• SAMEN SAMEN GEZOND LEVEN

SAMEN GROEIEN WE VERDER
Vérdere speerpunten van Samen Beter Nieuwkoop zijn de
woningbouw, betaalbaar duurzaam, veilig en bereikbaar en
levendige dorpen.
Véél inzet in de woningmarkt en nieuwe woningbouw

• Nieuwe woningbouw in alle dorpen, voor alle doelgroepen, ruim, groen en natuurlijk
van opzet
• Voorrangsbeleid voor onze eigen inwoners (betaalbare koop, middeldure huur)
• Extra geld in bouw van sociale huur en goedkope koopwoningen
• Anti-speculatiebedingen en zelfbewoningsplicht (met uitzonderingen), dit houdt
woningen beschikbaar voor de juiste groepen inwoners
• Ruimte voor tiny-houses en flexibele woonvormen
• Ondersteuning permanente bewoning recreatieparken Zevenhoven
• Spreiden bijzondere doelgroepen over de gemeente, buurten en wooncomplexen
en realiseren van locaties voor tijdelijke huisvesting zoals de succesvolle
wooneenheden in Zevenhoven

Betaalbaar duurzaam en groen

• Energie opwekken zoveel mogelijk via zon op daken, geen windmolens en
zonnevelden, wij zijn voorstander van enkele kernenergiecentrales in Nederland
en vernieuwende ontwikkelingen zoals waterstof zijn op de voet te volgen
• Ondersteuning lokale energiecoöperaties

• Verduurzaming, ook ‘van het gas af’, moet betaalbaar blijven, inwoners jagen we niet
op extra kosten zonder dat dit terugverdiend kan worden, duidelijke subsidieregelingen
voor energiezuinigheid en duurzaamheid en klimaat
• Vestiawoningen Zevenhoven/Noordeinde & Nieuwveen over naar andere woningstichting
zodat onderhoud en verduurzaming plaatsvindt voor betaalbare energierekeningen
• Ontwikkelingen na-scheiden van afval blijven we volgen zodat mogelijk het
ingewikkelde ‘4-container-systeem’ op termijn afgeschaft kan worden
• We blijven inzetten op innovaties en experimenten, zoals de warmtelevering van
de waterzuivering aan zwembad Aarweide en duurzame en circulaire bouw zoals
de nieuwe gemeentewerf
• Klimaat-adaptief ontwerpen en uitvoeren met voldoende groen en water en ruimte
voor waterafvoer is voortaan vanzelfsprekend

Veilig en duurzaam bereikbaar

• Verkeersveiligheid op orde, 30 km per uur in de dorpen, comfortabele fiets- en
wandelpaden en oversteek-mogelijkheden
• Behoud van bus-voorzieningen en uitgebreid faciliteren en ondersteunen buurtbusinitiatieven
• Ruimte voor laadpalen elektrisch vervoer, deelmobiliteit en snelfietsroutes

Onze dorpen

• Sterke lokale economie: levendige dorpen met gezellige centra (centreren van winkels)
met horeca, weekmarkten & ruimte voor evenementen: wees loyaal, koop lokaal!
• Ondersteuning initiatieven recreatie & toerisme
• Inclusieve samenleving met plek voor iedereen, adequate zorgvoorzieningen en
integrale kindcentra
• Veiligheid op straat: schoon, veilig en goed onderhouden, ruime wandelmogelijkheden

SAMEN BETER NIEUWKOOP
ÉCHT VERSCHIL MAAK JE LOKAAL
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