
wij maken 
Nieuwkoop 
beter met 

jou

VERTROUWEN

Vernieuwen - Als gemeente krijgen we met steeds complexere vraagstukken te maken. 
Door nieuwsgierig te zijn, nieuwe dingen uit te proberen en durf te tonen, ontwikkelen 
wij duurzaam beleid voor ons en anderen, voor hier en elders, voor individu en ge-
meenschap, voor het heden en voor de toekomst. 
Wij kijken altijd hoe iets beter kan, zonder weg te gooien wat goed is. Wij denken in 
kansen, zoeken steeds een passende aanpak en staan open voor nieuwe ideeën. Ook 
als die niet van onszelf zijn. Wij houden onze kennis en expertise actueel en waar nodig 
zoeken wij ondersteuning. Daarbij delen wij onze kennis van harte, om ook anderen te 
stimuleren vernieuwend te blijven denken en  handelen. 

Verbinden -  Het laten meedenken en -doen van inwoners, organisaties en bedrijven 
bij beslissingen die hen aangaan is voor ons een tweede natuur. Iedere stem doet 
ertoe, van inwoner uit een dorpskern tot agrariër of glastuinbouwer. 
Wij stimuleren nieuwe vormen van vertegenwoordiging en samenwerking, om inwoners 
bij beleidsontwikkeling te betrekken en vooral betrokken te houden. Niet alleen door 
inwonerparticipatie bij overheidsinitiatieven, ook door overheidsparticipatie bij 
inwonerinitiatieven. Dit doen wij door oprecht te luisteren en mee te denken. We zijn 
toegankelijk en benaderbaar, zodat je ons altijd kunt betrekken. Participatie is ons 
grootste goed, dus doe mee, denk mee en leef mee.

Vertrouwen - Iedereen die zich namens Natuurlijk Nieuwkoop inzet, doet dat integer 
en in alle openheid. Wij verantwoorden graag welke beslissingen we nemen en leggen 
uit waarom. Ook als dat geen makkelijk of populair verhaal is. Hiermee wekken we 
vertrouwen en weet je wat je aan ons hebt. Daarbij vertrouwen wij ook op jou en 
nodigen we jou uit bij ons aan de bel te trekken wanneer iets niet gaat zoals dat zou 
moeten. Want alleen samen behalen wij de beste resultaten.

VERBINDEN

Wij bouwen met jou aan een leefomgeving waar je goed en groen kunt wonen, 
werken en samenleven. Wij bouwen aan een beter Nieuwkoop, nu en in de toekomst.
Dat betekent dat iedereen in onze gemeente - ongeacht leeftijd, afkomst of opleiding 
-  gelijke kansen krijgt. In alle verschillende kernen en gebieden. 
Op alle beleidsvlakken nemen wij inclusiviteit en de lange termijn als leidraad. 
Daarbij is een eerlijke verdeling van lusten en lasten voor ons erg belangrijk. 

Zo bouwen wij samen met jou aan een natuurlijk, sociaal en duurzaam bloeiend 
Nieuwkoop, voor huidige en toekomstige generaties.

DIT IS WIE WE ZIJN

VERNIEUWEN

Wij bouwen met jou aan een 
leefomgeving waar je goed en groen 
kunt wonen, werken en samenleven. 

Wij bouwen aan een beter Nieuwkoop, 
nu en in de toekomst.

Wij gaan voor een gemeente 
waar iedereen mee kan doen, waar 

iedereen gelijke kansen krijgt en waar 
de lusten en lasten eerlijk worden 

verdeeld.


