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Een Nieuwkoop  

dat werkt voor jou.  
!



   Voorwoord  
Beste Nieuwkoper,  

Voor je ligt de beknopte versie ons verkiezingsprogramma. In dit document vind je een 
overzichtelijke samenva�ing van de voor de VVD Nieuwkoop belangrijkste punten. Wil je 
meer lezen? Dan verwijzen we je graag door naar de uitgebreide versie van ons 
verkiezingsprogramma! 

‘Een Nieuwkoop dat wérkt voor jou’, voor inwoners, ondernemers en verenigingen, dat is de 
kern van ons verhaal waar we de Gemeenteraadsverkiezingen mee ingaan. We willen met 
veel enthousiasme en samen met jou aan de slag voor een mooi, sterk en bruisend 
Nieuwkoop. Een Nieuwkoop waar je pre�ig kan wonen, fijn op kan groeien, veilig en gezond 
oud kan worden, je onderneming kan laten bloeien, je boodschappen kan doen in mooie 
dorpscentra en wat leuks kan beleven in je vrije tijd: bij je (sport)club, in onze mooie natuur of 
in de horeca.  
 
Het is namelijk goed wonen in onze gemeente. Onze 13 dorpen zijn sterk, met inwoners die 
naar elkaar omkijken en wat voor elkaar over hebben. Maar er is wel werk aan de winkel. We 
moeten samen aan de slag om te zorgen dat het ook in de toekomst nog fijn wonen is hier. 
Hiervoor hebben we politiek bestuur nodig dat wérkt voor inwoners, dat de handen uit de 
mouwen steekt, dat kansen pakt en inwoners verbindt, in plaats van achteroverleunt.  
 
Nieuwkoop laat namelijk kansen liggen. Kansen om iedereen, jong en oud, een fijn thuis te 
bieden, werk te maken van een nóg sterkere lokale economie en onze dorpen nóg hechter 
te maken, door inwoners met elkaar in verbinding te brengen met horeca, sport en cultuur. 
Daarom geloof ik dat het tijd is voor een sterke VVD Nieuwkoop, een partij die het verschil wil 
en kan gaan maken, samen met jou, als inwoner of ondernemer, vrijwilliger  
of mantelzorger.  
 
De afgelopen jaren hebben we ons als VVD Nieuwkoop vanuit de oppositie met veel 
overtuiging voor Nieuwkoop ingezet. We hebben laten horen hoe wij vinden dat voor 
Nieuwkoop het verschil gemaakt moet worden. Door ‘door te pakken’ en door werk te maken 
van de kansen die nu blijven liggen. Door iedere keer weer te benadrukken dat de gemeente 
er niet is om dikke nota’s, visies en beleidsdocumenten te schrijven, waar veel geld en uren 
in gaan zi�en, maar door juist samen aan de slag te gaan, met concrete acties waar inwoners, 
  
 
acties waar inwoners, ondernemers en verenigingen daadwerkelijk iets aan hebben. 

 

 
Dat is waar wij voor staan. Samen bouwen aan een nóg mooier, 
sterker en bruisender Nieuwkoop, met kansen voor iedereen. 
Samen aan de slag voor een Nieuwkoop dat wérkt voor jou!  
 
Jij bent aan zet op 14, 15 en 16 maart. 
 

reelK  ed moT  
Lijs�rekker VVD Nieuwkoop 
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Fijn wonen in sterke dorpen. 
Het bouwtempo gaat omhoog. 

 Er zijn in 2021 maar 32 woningen gebouwd, in de hele gemeente. Dat aantal moet de 
komende jaren fors omhoog. We ze�en daarom in op enkele kansrijke locaties waar 
we op korte termijn veel woningen kunnen realiseren. We stoppen daarnaast met 
onnodig lange participatietrajecten en gaan beter samenwerken met marktpartijen. 
Ook gaan we aan de slag met restlocaties in de dorpskernen, zoals oude 
bedrijvenlocaties.  

 
We bouwen zoveel mogelijk voor eigen inwoners. 

 Iedereen die in de gemeente Nieuwkoop woont en een nieuw thuis zoekt, moet een 
geschikte woning kunnen vinden. Daarom bouwen we voor doelgroepen, vooral voor 
starters, jonge gezinnen en ouderen. We bouwen meer betaalbare koop- en 
huurwoningen. We zoeken daarbij naar creatieve en nieuwe woonvormen, zorgen dat 
de Nieuwkoopse inwoner voorrang krijgt en voeren een zelfbewoningsplicht in. In de 
regio maken we ons sterk voor behoud van toekomstige woningbouwmogelijkheden.  

 
We verbeteren de bereikbaarheid van onze dorpen. 

 We willen allemaal vlot naar ons werk, naar familie of een dagje naar de stad. We 
sturen aan op innovatieve en kostene�ciënte vormen van openbaar vervoer, zoals 
snelbussen, mobility as a service en deelvervoer. We verbeteren daarnaast de 
aansluiting van Nieuwkoop op de N201, waardoor we ook Noorden en de Woerdsense 
Verlaat ontlasten.  Bij bereikbaarheid hoort ook dichtbij huis goed kunnen parkeren. 
We pakken parkeeroverlast en tekorten aan parkeerplaatsen daarom aan.  

 
We pakken verkeersonveilige situaties aan. 

 Kinderen moeten moeten veilig naar school kunnen en voor ouderen moeten 
dorpscentra zelfstandig en goed bereikbaar zijn. We maken een 
verkeersveiligheidsplan voor de kern Nieuwkoop en gaan de verkeerssituaties rond 
alle scholen in de gemeente evalueren. Ook willen we meerdere oversteekplaatsen 
voor fieters verbeteren, bijvoorbeeld op de Achterweg en de Geerweg.  

 
We verduurzaamen slim, haalbaar en betaalbaar.  

 We zijn trots op ons open landschap. Verpreid liggende zonnevelden in weilanden en 
windturbines passen daar niet in. We benu�en daarom restlocaties en leggen de 
prioriteit op grote daken. We stimuleren slimme innovaties en zorgen dat inwoners en 
ondernemers zo goed mogelijk geholpen worden met vragen over duurzaamheid. Het 
gasloos maken van woningen en wijken kan alleen als dat haalbaar en betaalbaar is.  

 
We houden afvalverwerking praktisch en betaalbaar. 

 Iedereen wil gemakkelijk en tegen een redelijke prijs van zijn of haar afval af. De 
ontwikkelingen gaan snel. Daarom zorgen we voor een goede balans tussen een 
betaalbaar afvalsysteem, dat goed is voor het milieu en zo praktisch mogelijk is voor 
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het milieu en zo praktisch mogelijk is voor inwoners.



Een bloeiende lokale economie. 
We gaan ondernemers persoonlijker en beter ondersteunen.  

 Ondernemers willen graag snel en goed geholpen worden. Ze hebben het al druk 
genoeg. Lange en ingewikkelde formulieren of ambtenaren die hen van het kastje naar 
de muur sturen horen daar niet bij. Ondernemers krijgen voortaan advies op maat en 
zo mogelijk op locatie. We denken daarnaast actiever met individuele ondernemers 
mee over hoe zij de toekomst van hun bedrijf zien in onze gemeente.  

 
We gaan eindelijk aan de slag met het opknappen van bedrijventerreinen. 

 We willen dat het aantrekkelijk is om je op onze bedrijventerreinen te vestigen. We 
stimuleren samenwerking tussen ondernemers en bieden kansen door nieuwe ruimte 
voor uitbreiding of vestiging beschikbaar te stellen. We gaan in gesprek over 
verduurzamingsmogelijkheden en gaan als gemeente aan de slag met een mooie, 
groene en e�ciënte inrichting van de openbare ruimte.  

 
We versterken onze dorpscentra. 

 We maken werk van mooie, sterke en bruisende dorpscentra in de grote kernen van 
de gemeente, zodat je hier met plezier kan winkelen, een biertje kan pakken op een 
terrasje of mooie evenementen kan beleven. We investeren daarom in het slim 
herstructureren van onze dorpscentra, o.a. rondom het Regthuysplein, het Lindeplein 
en het centrum van Langeraar. Wanneer nodig gaan we in gesprek over (her)vestiging 
van ondernemers. 

 
We versterken de contacten tussen onderwijs en bedrijfsleven.  

 De gemeente is de motor achter een goede afstemming tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. We stimuleren stages en leerwerktrajecten en laten kinderen en ouders 
kennismaken met onze lokale bedrijven, bijvoorbeeld door bezoeken aan de 
bedrijventerreinen.  

 
 

 
 

 

De land- en tuinbouw geven we ruimte.  
 De land- en tuinbouw horen bij Nieuwkoop. We geven ruimte voor nieuwe 

verdienmodellen en gaan in het gesprek over het toekomstperspectief. We denken 
mee over innovaties en duurzaamheid en maken strategische keuzes over hoe we 
met beschikbare ruimte omgaan. We maken werk van voldoende mogelijkheden voor 
de huisvesting van arbeidsmigranten.  
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Fijn opgroeien en gelukkig oud worden. 
We ze�en in op preventie en pakken de problemen in de jeugdzorg aan.  

 Als kinderen hulp nodig hebben, pakken we dat zo vroeg mogelijk op, door betere 
samenwerking en door aan te sturen op preventie. Het uitgangspunt is zo passend 
mogelijke zorg in iedere fase van hulp. Daar gaat het nu te vaak fout. We werken 
daarnaast aan meer grip op zowel de inkoop als uitvoering van jeugdzorg, door 
casuïstiek en sturingsmogelijkheden beter in beeld te brengen.  

 
We werken samen met scholen aan een zo compleet mogelijke schooldag. 

 Onze scholen zijn een fijne en veilige plek. Door een goede samenwerking met 
verenigingen, zorgorganisaties en andere instanties worden mogelijke problemen bij 
kinderen snel herkend en is school dé sociale ontmoetingsplaats voor kinderen. We 
bekijken samen met het onderwijs hoe we kunnen werken aan een ‘complete 
schooldag’, waarin we sport, cultuur en sociale vaardigheden integreren.  

 
We zorgen voor een warme en vertrouwde omgeving waar je fijn oud kunt 
worden.  

 We gaan werken aan een actieplan ouderenhuisvesting, gericht op alle 
inkomensgroepen en vormen van (zorg)ondersteuning. We zijn flexibel als het gaat 
om het aanpassen van woningen en het toestaan van aanleunwoningen. We pakken 
eenzaamheid aan, door binnen de dorpen te werken aan een betere samenwerking 
tussen allerlei betrokken organisaties. 
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Een sportief, cultureel en recreatief 
 bruisend Nieuwkoop. 

We maken Nieuwkoop nog sportiever. 

 Sporten maken we onderdeel van allerlei belangrijke vraagstukken. Investeren in sport 
is investeren in preventie, in gezondheid en in sociale contacten tussen inwoners. 
Daarom zet de gemeente meer in het op het verhogen en stimuleren van de 
sportdeelname door organisaties met elkaar in verbinding te brengen. Binnen ieder 
dorp bouwen we zo aan een hechte structuur. 

 
We ondersteunen verenigingen.   

 We gaan actiever met verenigingen meedenken en dringen bureaucratie, zoals lange 
en ingewikkelde formulieren, terug. In plaats van controle achteraf gaan we vaker 
vooraf om tafel. Subsidies ze�en we slim in, om verenigingen vooruit te helpen en 
maatschappelijke doelen te realiseren, maar niet om gaten in begrotingen te dichten.  

 
We ze�en Nieuwkoop met recreatie & toerisme nog meer op de kaart. 

 Nieuwkoop laat kostbare kansen liggen. De recreatiesector kan veel sterker worden. 
Daarom investeren we in promotie van Nieuwkoop. Daarnaast verbeteren we de 
toegankelijkheid van de Langeraarse en Nieuwkoopse Plassen , door in gesprek te 
gaan over openingstijden van sluisjes en, samen met ondernemers, meer steigers en 
aanlegplekken te realiseren. Ook houden we de plassen goed bevaarbaar.  

 
We geven cultuur en evenementen de ruimte. 

 Nieuwkoop ze�en we ook cultureel op de kaart. Muziek- en toneelverenigingen en 
andere culturele organisaties krijgen een prominentere plaats aan tafel. We streven 
naar een zo ruimhartig mogelijk evenementenbeleid en gaan proactief in gesprek om 
hindernissen van organisatoren zoveel mogelijk weg te nemen. We lichten het 
vergunningsstelsel daarnaast door.  
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Een gemeente die werkt voor inwoners. 
We verbeteren onze dienstverlening. 

 We gaan inwoners nog persoonlijker en vlo�er helpen. Het gebeurt nog te vaak dat 
inwoners niet direct weten waar ze aan toe zijn, bijvoorbeeld met vragen over 
bouwplannen. We gaan daarom werken met vaste personen die met jou meedenken 
en adviseren over het meest optimale vervolgtraject van jouw vraag of klacht.  

 
We werken slim regionaal samen. 

 Nieuwkoop is een relatief kleine gemeente. Daarom werken we slim samen met 
andere overheden, bijvoorbeeld op gebieden zoals zorg, vervoer en veiligheid. We 
gaan ook aan de slag om kritischer naar de doelmatigheid van deze 
samenwerkingsverbanden te kijken.  

 
We betrekken inwoners. 

 Inwoners betrekken we zoveel mogelijk bij ingrijpende besluiten in hun omgeving. 
Participatie is geen doel op zich maar geven we slimmer vorm. We vermijden dure en 
lange trajecten en zijn vooraf duidelijker in de verwachtingen. Ook zorgen we dat 
participatie representatief wordt gewogen.  

 
We zijn scherper op onze uitgaven.  

 De begroting hoort op orde te zijn. We gaan voor een zuinige en zinnige besteding 
van belas�ingeld. Dat betekent dat we kritischer naar structurele uitgaven gaan kijken. 
We vinden dat incidentele uitgaven goed moeten worden onderbouwd. We lichten de 
gemeentelijke organisatie daarnaast doorlopend door op e�ciency en kwaliteit.  
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