
Doe mee, denk mee, 
leef mee

lijst 6

Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen trekken Midden Partij Nieuwkoop (MPN) en Progressief 
Nieuwkoop (PN) samen op. De partijen zitten nu als één fractie onder de naam MPN-PN in de raad. 
De samenwerking bevalt zo goed dat deze verder verstevigd is. Met een gezamenlijke kieslijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen onder de nieuwe naam Natuurlijk Nieuwkoop.

1. Pien Schrama, Nieuwveen 
Ervaren politica met ruime ervaring als raadslid en wethouder sociale 
zaken. Is actief in het bestuur van de Hospicegroep Alphen-Nieuw-
koop en als vrijwilliger en bestuurslid bij de Zonnebloem Nieuwveen. 

2. Berry Dors, Nieuwkoop 
Was werkzaam als IT-manager bij een multinationale onderneming. 
Ervaren politicus met ruime ervaring als raadslid en fractievoorzitter 
en als wethouder volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu. 

3. Kees Hagenaars, Langeraar  
Is directeur in het basisonderwijs. Ervaren en communicatief sterk 
politicus. Kan op een overtuigende manier een debat voeren en 
anderen voor zijn standpunten te winnen.

4. René Carlier, Zevenhoven 
Is zelfstandig organisatieadviseur en projectmanager en maatschap-
pelijk betrokken bij o.a. Stichting Welzijn Nieuwkoop. Wil zich hard 
maken om zorg, welzijn en preventie in de jeugdzorg te verbeteren. 

5. Bas Oostwouder, Ter Aar 
Is contractmanager bij technisch installatiebedrijf in de wegenbouw. 
Vindt dat je als burger betrokken moet willen zijn bij ontwikkelingen 
in je eigen omgeving en gelooft in de kracht van participatie. 

6. Joke van Boxtel, Nieuwkoop  
Was loopbaanadviseur en voorzitter van de ondernemingsraad. Weet 
als ervaren politica nieuwe initiatieven met en voor zwakkeren in de 
samenleving te ontwikkelen en op de politieke agenda te plaatsen. 

7. Tessa van Diemen-Schrama, Nieuwveen 
Is Intensive Care verpleegkundige in het VU Medisch Centrum in 
Amsterdam. Wil bevorderen dat meer jongeren actief deelnemen 
aan de politiek om mede vorm te geven aan hun eigen toekomst.

8. Rob Ruigrok, Nieuwkoop 

9. Theo Leliveld, Nieuwveen

10. Elly de Jeu, Ter Aar

11. André van der Voort, Ter Aar

12. Jan-Willem Meertens, Nieuwkoop

13. Jan Roos, Nieuwkoop

14. Piet van Winden, Nieuwkoop

15. André Wijfjes, Ter Aar

16. Hanna Soede, Ter Aar

17. René van Dalen, Woerdense Verlaat

18. Bert Post, Noorden

19. Marjolein Spoorendonk, Woerdense Verlaat

20. Margot Aartman, Zevenhoven 

21. Ineke Kooistra, Nieuwkoop

22. Ada van der Vlugt, Korteraar:

23. Rien van Kessel, Vrouwenakker:

24. Jan van Beusichem, Ter Aar:

25. Jan Dirven, Ter Aar

26. Jaap Aartman, Noordeinde

27. Jan Tersteeg, Noorden

Wil je weten wat onze specifieke speerpunten voor Noorden, Langeraar, Zevenhoven, Nieuwkoop, 
Nieuwveen, Vrouwenakker, Woerdense Verlaat, Noordse Dorp, Meije, Papenveer, Noordeinde, 
Ter Aar of Korteraar zijn? Ga dan naar natuurlijknieuwkoop.nl 

Blijf ook op de hoogte via facebook.com/natuurlijknieuwkoop

met Bas, Kees, Pien, René, Joke, Berry en Tessa
Onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018:



Doe mee
Onderwijs voor iedereen
We vinden dat goed onderwijs geld mag kosten. En het is ook hard nodig om hier 
middelen voor vrij te maken. De werkdruk is hoog. We willen investeren om die te
verlichten. Investeren in onderwijs is de beste investering voor de toekomst. 

#hoedan:
• conciërge-uren voor alle basisscholen om de werkdruk te verlichten
• mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt inzetten op scholen
• extra jeugdhulp om leerkrachten te ondersteunen
• taalachterstanden wegwerken voor kinderen en volwassenen
• onderhoudsarme scholen bouwen waardoor meer geld overblijft voor onderwijs

Werk voor iedereen
Werk geeft zelfvertrouwen, brengt zelfstandigheid mee en is de basis voor een goed 
en gezond leven. Voor inwoners die (nog) niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt 
zijn meer stageplekken, vrijwilligerswerk en dagbesteding nodig om actief aan de 
samenleving mee te kunnen blijven doen. 

#hoedan: 
• samenwerken met werkgevers, onderwijs, verenigingen en WMO loket 
• minder bureaucratie voor werkgevers
•  bij opdrachten van de gemeente is 5% van de arbeidsplaatsen voor werklozen, 

jongeren en arbeidsgehandicapten 
• de gemeente biedt stageplekken en werkervaringsplekken
• voldoende ‘beschutte werkplekken’ met begeleiding 

Sport voor iedereen
Investeren in sport is investeren in saamhorigheid, beweging, ontspanning 
en gezondheid voor jong en oud. Wij vinden dat sport voor iedereen 
toegankelijk moet zijn en dat inkomen of een verstandelijke 
of lichamelijke beperking geen belemmering mag zijn.  

#hoedan: 
•  sportpas voor alle kinderen van de basisschool
•  de sporthallen zoals de Vlijt en de zwembaden blijven open
•  nieuwe IKC’s met goede gymzalen en sportaccommodaties
•  buurtsportcoaches ondersteunen verenigingen en onderwijs
•  financiële ondersteuning voor sport en cultuur voor minima

Zorg voor iedereen
Wij willen dat ouderen en mensen met een lichamelijke, psychische 
of verstandelijke beperking zo lang als mogelijk in hun eigen sociale 
omgeving kunnen blijven wonen. Daarbij gaat het niet alleen om zorg, 
ook om aandacht, welzijn en gezondheid.

#hoedan: 
•  kleinschalige zorgteams die flexibel en dichtbij zijn
•  een dementievriendelijke gemeente waarin inwoners én organisaties meer kennis 

en bewustzijn hebben over dementie 
•  mantelzorgers ondersteunen en ontlasten
•  welzijnsbezoeken voor 75+ senioren zodat zij aandacht krijgen, eventuele problemen 

gesignaleerd worden en hulp tijdig geregeld 
•  goede huisvesting en begeleiding voor mensen met een psychiatrische
 en psychosociale problematiek, en voor hun omgeving

Leef mee
Wonen
Je voelt je beter in een groene wijk. Dat moet gelden voor zowel nieuwe als bestaande 
wijken. Samen met inwoners willen we bestaande wijken verbeteren. 
Bij het bouwen van nieuwe woningen moeten we uitgaan van een evenwichtige 
bevolkingsopbouw: een woning voor iedereen. Voor alle verschillende soorten 
inwoners, in alle fases van hun leven.

#hoedan: 
•  meer sociale huurwoningen ontwikkelen
•  duurdere huurwoningen samen met investeerders ontwikkelen 
•   betaalbare koopwoningen, zowel voor senioren als voor gezinnen ontwikkelen en 

herontwikkeling van locaties in de kernen (Koetshuis, Ashram, schoollocaties Ter Aar)
•  overnemen van de huurwoningen in Zevenhoven, Noordeinde en Nieuwveen van 

Vestia omdat die niet meer voldoende investeert en de huren te hoog maakt 
•  verkeersveiligheid vergroten door maatregelen aan te passen aan de omgeving
•  bestaande winkelvoorzieningen in de kernen op niveau houden in nauwe samen-

werking met ondernemers en inwoners
•  geen winkels op ongewenste locaties, zoals achter Intratuin Ter Aar

Duurzaamheid
Onze gemeente leunt nog teveel op vervuilende fossiele brandstoffen. We gaan er 
alles aan doen om sneller dan de landelijke streefdatum 2050 uit millieuvriendelijke 
energiebronnen te putten. Als eerste zetten we krachtig in op energiebesparing. 
Daarnaast willen we in verschillende hernieuwbare energiebronnen investeren, 
maar niet in windturbineparken. 

#hoedan: 
•  inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun (sociale huur-)woningen.  
•  op grote schaal opwekken van hernieuwbare energie (o.a. zonne-energie en 
  aardwarmte) en het gestaag afkoppelen van gebouwen van het gasnet. 
•  samen met inwoners en ondernemers energiecoöperaties opzetten voor energie-

winning op lokale schaal, en in regionaal verband.
•  inwoners ondersteunen via energie-coaches bij het maken van plannen en de 
  uitvoering daarvan

Recreatie
We hebben prachtige natuur binnen onze grenzen. We bewaken en versterken het
  groene open landschap dat Nieuwkoop en het Groene Hart zo kenmerkt. 
            Met aandacht voor groene ruimte, natuur, landschap en biodiversiteit,  
  en voor de toegankelijkheid ervan voor de inwoners van Nieuwkoop.

   #hoedan: 
   •  verdere uitbreiding van het Ruygeborggebied
   •  verbeteren van de bruikbaarheid en toegankelijkheid 

van de Langeraarse Plassen 
   •  een doorsteek van de Noordeinderplas naar De Meije en 

het openstellen van de Meesloot voor meer ruimte voor 
rustige recreatie op de Nieuwkoopse Plassen

   •  verdere uitbreiding en aansluiting van fietsroutes in en 
om onze gemeente 

Denk mee
Voor Natuurlijk Nieuwkoop is het betrekken en mee laten denken van inwoners, 
organisaties en bedrijven bij beslissingen die hun leefomgeving aangaan een 
tweede natuur. En dat gaat verder dan de traditionele voorlichtingsbijeenkomst. 
Het is tijd voor nieuwe vormen van vertegenwoordiging en samenwerkingsvormen 
om inwoners te betrekken en vooral betrokken te houden. En dat is tweerichtings-
verkeer. We zijn zowel voor inwonerparticipatie bij overheidsinitiatieven als voor 
overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven. 

#hoedan: 
•   Als het de directe woonomgeving van inwoners raakt - zoals bij bouwplannen en 

(her-) inrichting van de openbare ruimte - moeten inwoners mee kunnen beslissen 
én goed geïnformeerd worden. Dat doen we door het geven van goede informatie 
vooraf, organiseren van inloopavonden, en met goede communicatie tijdens ont-
wikkeling en uitvoering. 

•  Als het over de toekomst van de gemeente gaat - zoals de totstandkoming van 
een omgevingsvisie of onderwerpen als energievoorziening of grootschalige glas-
tuinbouw - dan gaan we die samen met betrokken inwoners en organisaties vorm 
geven. Van beleid tot uitvoering. Goede informatie en transparante processen zijn 
daarbij onmisbaar. 

•We willen door het inzetten van nieuwe vormen - zoals expertgroepen, burgerjury´s, 
sociale raad en dorpsraden - de participatie bevorderen en al doende samen leren 
wat waarvoor de meest geschikte vorm is.


