
Doe mee, denk mee,
leef mee

lijst 4

met Natascha, Kees, Pien, Bas, Larissa, Joke, Fokko en René



Doe mee 
Onderwijs voor iedereen -  Onze scholen zijn gezond en duurzaam. Wij vinden dat goed
onderwijs geld mag kosten. We investeren in de toekomst van onze gemeente. 

#hoedan:
•  We investeren in sportvoorzieningen bij de scholen en de samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen
•  Onze nieuwe en bestaande scholen moeten coronaproof kunnen ventileren
•  We bouwen onderhoudsarme scholen zodat meer geld overblijft voor onderwijs
•  Met verstevigde  inzet van jeugdzorg op scholen ondersteunen we leerkrachten en kinderen

Zorg voor iedereen - We willen dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk in hun eigen 
sociale omgeving kunnen blijven wonen. Het gaat daarbij om zorg, aandacht, welzijn én gezondheid.

#hoedan: 
•  Voor onze groeiende groep senioren bouwen we levensloopbestendige woningen
•  We bouwen seniorenwoningen waarbij ruimte is om elkaar te ontmoeten 
•  Met een stevig netwerk van lokale welzijnsorganisaties gaan we eenzaamheid 
•  We organiseren goede zorg en ondersteuning dichtbij
•  We bezuinigen niet -onder de druk van te weinig geld vanuit het rijk- op de jeugdzorg, geen kinderen in de kou

Sport en cultuur voor iedereen - Investeren in onze sport- en cultuur verenigingen is investeren in ge-
zondheid,  verbinding tussen mensen, ontspanning en sociale ontmoeting.  

#hoedan: 
•  Samen met cultuurorganisaties en verenigingen stellen we een cultuurvisie op
•  We zien onze sport- culturele verenigingen niet als kostenpost maar als welzijns- en preventiepartners in onze dorpen 
•  We stimuleren samenwerking tussen culturele voorzieningen en onderwijs, bijvoorbeeld muziekonderwijs op school
•  Sportaccommodaties houden we dichtbij in onze kernen en we versterken het sportaanbod in de openbare ruimte

Leef mee
Bouwen en wonen - Iedereen heeft recht op een mooie plek waar het fijn wonen is. Daarom ontwikkelen 
we nieuwe wijken en verbeteren we bestaande wijken samen met inwoners en toekomstige bewoners. 
Inwoners moeten in de alle fases van hun leven een woning kunnen vinden in onze prachtige gemeente.

#hoedan: 
•  We gaan de komende 8 jaar rond de 1900 nieuwe woningen bouwen
•  Wij zetten in op 35 % sociale huur, 15 % middenhuur, 15% goedkope koop en 15% tot een prijs van 355.000 euro
•  Zo verkorten we de komende periode de inschrijftijd voor een sociale huurwoning  met minstens 2 jaar
• Sociale huur- en koopwoningen worden maximaal toegewezen aan de eigen inwoners
•  We bouwen mee aan woonvormen voor senioren, bijvoorbeeld de zegenoemde knarrenhofjes 
• We bouwen groene en duurzame wijken passend in het landschap, dus niet hoog

Duurzaamheid, klimaat en energie - Onze gemeente gaat de voortrekkersrol nemen om met inwoners, 
bedrijven en organisaties duurzaamheid, klimaat en energie voor iedereen als een behapbaar thema te 
krijgen en concrete stappen te kunnen maken. We zetten in op energiebesparing en benutting van de 
kracht van lokale initiatieven. 

#hoedan: 
•  We stellen een deltaplan voor energietransitie op om de uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2040 naar nul te brengen en 

de energietransitie in 2030 in de hoogst mogelijke versnelling te brengen;
•  Daarbij hoort goede betrokkenheid van de jongere generatie, die terecht betrokken wil zijn bij haar eigen toekomst   

en de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk wil beperken
•  We zullen –beperkt– zonnevelden nodig hebben en bepalen samen met inwoners wat en waar en hoe 
• Geen grote windturbines in ons open en groene gebied
•  We stimuleren energiebesparing, minder energiegebruik, kleinschalige opwekking en eisen dat bij grootschalige opwekking 

het gebied van opwekking voor minimaal 50% meeprofiteert
•  Mensen met een te kleine beurs worden ondersteund, opdat zij mee kunnen profiteren en energiearmoede voorkomen wordt
•  De gemeente gaat zelf het goede voorbeeld geven door zich als koploper op te stellen

Fijn en veilig wonen en recreëren in een groene omgeving - Je wilt graag wonen en recreëren in onze 
mooie gemeente. Het groene open landschap met aandacht voor natuur, biodiversiteit moet toegankelijk 
zijn voor iedereen. Hier wil je je veilig voelen en de rust en energie krijgen.

#hoedan: 
•  Verder verbeteren van de verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers, te beginnen bij probleempunten zoals rond Ter Aar
•  Aanleg van ontbrekende – recreatieve –  fietsroutes bijvoorbeeld De Hogendijk in Nieuwveen
•  Bedrijventerreinen worden ingepakt in het groen
•  Uitbreiden van het natuurgebied de Ruygeborg achter Noorden en aansluiten op de Groene Jonker
•  De geluidsoverlast en luchtverontreiniging van Schipholverminderen door handhaving van regels en vergunningen

Denk mee 
We vinden het betrekken en mee laten denken van inwoners, organisaties en bedrijven bij alle belangrijke 
beslissingen van groot belang. Dat is goed gelukt bij het Centrumplan van Nieuwveen, Buytewech-Noord 
in Nieuwkoop en Vivero in Langeraar. Alle reden om de kennis van inwoners over hun eigen omgeving be-
ter te blijven benutten. Samen weten en kunnen we zo veel méér. 

#hoedan: 
•  Bij elk plan wordt van tevoren nagedacht over hoe inwoners bij ontwikkelingen betrokken gaan worden.   

 En in welke vorm we dat gaan doen. Van informeren tot meebeslissen en alles er tussenin
•  Dit wordt meegenomen in startnotities en dergelijke. Bij de start bepalen we samen wat nu eigenlijk het probleem of doel is. 
•  Gebruik maken van nieuwe middelen: ‘Denk Mee Nieuwkoop’ is een goed voorbeeld
•  Zodra het weer kan: fysieke bijeenkomsten, samen in gesprek en een volgende stap zetten zodat iedereen mee kan doen

Doe mee, denk mee en leef mee

Ons volledige basisprogramma vind je op natuurlijknieuwkoop.nl/2022

Natascha    Fokko     Bas     René     Pien    Larissa     Rien



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

2. René Carlier, Zevenhoven 
Is zelfstandig organisatieadviseur en projectmanager. Is maatschap-
pelijk betrokken in verschillende organisaties. Zet zich in voor andere 
woonvormen waarmee verbinding ontstaat tussen jong en oud. 

3. 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. 

4. Larissa Baartman, Zevenhoven
Is unitmanager bij een projectmanagementbureau.  Zet zich in voor een 
mooi en Natuurlijk Nieuwkoop, met aandacht voor de mens en zonder 
de prachtige waarden van onze gemeente te verliezen. 

5. Natascha van Engeldorp Gastelaars, Papenveer
Werkt bij de gemeente Amsterdam, is lid van de Ondernemingsraad en 
FNV-kaderlid. Wil de politiek dichter bij de gewonen mensen brengen en 
komt op voor inwoners met minder kansen.

6. Fokko Aldershoff, Nieuwkoop
Werkt als dierenartsen is op verschillende fronten actief als vrijwilliger. 
Vindt het belangrijk zich - samen met anderen - in te zetten om onze 
gemeente leefbaar, duurzaam en sociaal te houden.

7. Kees Hagenaars, Langeraar  
Heeft 43 jaar in het onderwijs gewerkt waarvan 27 jaar als directeur. 
Ervaren en communicatief sterk politicus. Weet overtuigend een 
debat te voeren en anderen voor zijn standpunten te winnen.

8. Joke van Boxtel, Nieuwkoop  
Weet als ervaren politica, nieuwe initiatieven met en voor zwakkeren in de 
samenleving te ontwikkelen en op de politieke agenda te plaatsen. Helpt 
inwoners met een lichte zorgvraag en statushouders actiever mee te doen. 

9. Pieter Jan de Rijk, Zevenhoven
10. Elly de Jeu, Ter Aar
11. Rob Ruigrok, Nieuwkoop
12. Theo Leliveld, Nieuwveen
13. André van der Voort, Ter Aar
14.  Jan-Willem Meertens, Nieuwkoop
15. Ineke Kooistra, Nieuwkoop
16. Leo Rolf , Zevenhoven
17. André Wijfjes, Ter Aar
18. Jan Roos, Nieuwkoop

19.   Marjolein Spoorendonk,  
Woerdense Verlaat

20. Bert Post, Noorden
21. Hans van der Meulen, Langeraar
22. Arno van Bunnik, Noorden
23. Ada van der Vlugt, Korteraar
24. Gijs van der Zwet, Noorden
25.  René van Dalen, Woerdense Verlaat
26 .  Irene van Bunnik-Block, Noorden
27. Patrick Schreuder, Zevenhoven

28. Ton van den Belt, Nieuwkoop
29. Catja de Raay, Woerdense Verlaat
30. Jaap Aartman, Noordeinde
31.   Tessa van Diemen-Schrama,  

Nieuwveen
32. Jan Tersteeg, Noorden
33. Rien van Kessel, Vrouwenakker
34. Margot Aartman, Zevenhoven
35. Jan Dirven, Ter Aar
36. Berry Dors, Nieuwkoop

Lees onze specifieke speerpunten voor Noorden, Langeraar, Zevenhoven, Nieuwkoop, Nieuwveen, Vrouwenakker, 
Woerdense Verlaat, Noordse Dorp, Meije, Papenveer, Noordeinde, Ter Aar of Korteraar op natuurlijknieuwkoop.nl 
Blijf ook op de hoogte via facebook.com/natuurlijknieuwkoop

Onze kandidaten

en wethouder
Gerben van Duin


