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Voorwoord
Op de kop af een jaar na de landelijke verkiezingen vinden op woensdag 21 maart 2018
de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zoals altijd wil de PvdA zo sterk mogelijk uit de bus
komen om sociaaldemocratisch het verschil te kunnen maken.
De gemeenteraadsverkiezingen worden steeds belangrijker. Lokaal
duidelijker zichtbaar dat het ertoe doet wie de gemeente bestuurt.

wordt

steeds

Het moet uitmaken en te merken zijn of je te maken hebt met een PvdA-raadslid of met
iemand van een andere partij.
Met plezier presenteren wij u het verkiezingsprogramma van de PvdA IJsselstein met
daarin een aantal speerpunten:
•

Verbonden samenleven: plaats voor iedereen, passende zorg voor iedereen;

•

Transparant bestuur en heldere verantwoording;

•

Samenwerken moet, binnen duidelijke kaders;

•

Betaalbaar, duurzaam wonen en terugdringen van wachtlijsten;

•

Wijkgericht werken door en voor de wijkbewoners;

•

Participatie en maatschappelijke solidariteit;

•

Goed werk en eerlijke kansen voor iedereen.

Het is onze ambitie de komende raadsperiode een krachtig geluid te laten horen. Wij staan
klaar met een gemotiveerd team om de mouwen op te stropen voor onze prachtige stad
IJsselstein.
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Samenvatting
IJsselstein is volop in beweging en er moeten de komende raadsperiode belangrijke keuzes
gemaakt worden die richtingbepalend zijn. “IJsselstein. Voor iedereen” is ons motto en dat
betekent dat wij willen dat iedereen mee kan doen en dat wie hulp of zorg nodig heeft, die
ook makkelijk kan krijgen. Wij willen niet denken in problemen, maar in oplossingen.
Regionale samenwerking vinden wij belangrijk en IJsselstein heeft sterke banden zowel
met het Westen als met het Oosten. De PvdA wil constructief samenwerken in de regio met
focus op dienstverlening aan de eigen inwoners op lokaal niveau.
Voor de PvdA IJsselstein is de rechtvaardige samenleving er een van eerlijk delen, vast
werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op
zeggenschap.
Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een
rechtvaardig inkomen. Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de
arbeidsmarkt en schrijven daarom niemand af.
In het kader van betere schuldhulpverlening willen wij de functie van armoede-regisseur
introduceren. Deze regisseur is het aanspreekpunt voor armoede met bijzondere aandacht
voor kinderen. De regisseur stemt af met het maatschappelijk middenveld en anderen, en
zorgt voor afspraken over taken en gestelde doelen.
Er is dringend behoefte aan een meer gevarieerd aanbod van woningen met een betaalbare
huur. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van zijn inkomen.
IJsselstein vergrijst de komende jaren en dit vraagt om specifiek beleid en maatregelen.
Dit beleid moet enerzijds gericht zijn op jonge gezinnen om IJsselstein te kiezen als
woonomgeving en anderzijds op voldoende voorzieningen voor ouderen.
Herijking van de plannen omtrent de onderwijshuisvesting in IJsselstein biedt kansen voor
betere samenwerking tussen scholen, waarbij de kwaliteit van het onderwijs centraal staat
en niet het krampachtig handhaven van alle stromingen in elke wijk,
In 2020 zullen mensen met een beperking onder verantwoording van de gemeente vallen.
Voor deze decentralisatie zullen reeds in 2018 stappen moeten worden gezet om meer
opvang in de wijk te realiseren en beschermd wonen aan te bieden.
We laten veiligheid niet alleen aan de overheid over, en maken gebruik van de inzet van
burgers om onze leefwereld veiliger te maken.
Wij verruimen de mogelijkheden voor de winkeliers en vastgoedeigenaren om te zorgen
voor een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad. Diversiteit in het
winkelaanbod is hiervoor belangrijk.
De PvdA IJsselstein vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve
energiebronnen moeten onderzoeken in onze gemeente, dus ook wind- en zonne-energie.
Wij zetten in op een lokale klimaatagenda met concrete doelen ten aanzien emissies,
grondstoffengebruik en verduurzaming van sociale woningen, bedrijven(-terreinen),
(overheids-)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen.
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1 Bestuur
1.1 Lokale Politiek
De PvdA in IJsselstein vindt het belangrijk dat bewoners meer zeggenschap over publieke
voorzieningen als de zorg, onderwijs, wonen, openbaar vervoer, sport, welzijn en de straat
hebben. Publieke voorzieningen dienen de belangen van bewoners.
Publieke taken vragen om democratische controle en het afleggen van verantwoording.
De PvdA in IJsselstein vindt dat politieke partijen van elkaar moeten willen leren door
ervaringen te delen en wij zijn niet bang verantwoordelijkheid te nemen.
Regionale samenwerking vinden wij belangrijk en IJsselstein heeft sterke banden zowel
met het Westen als met het Oosten. De PvdA wil constructief samenwerken in de regio met
respect voor het eigen karakter van IJsselstein en focus op dienstverlening aan de eigen
inwoners op lokaal niveau.

1.2 Financiën
Helaas dwingt het debacle van UW Samenwerking IJsselstein de komende periode tot
soberheid om de financiële positie gezond te houden. Net als thuis dient IJsselstein haar
huishoudboekje op orde te hebben. Uitgangspunt is dat er gewerkt wordt met een
meerjarig sluitende begroting en dat niet op de noodzakelijke reserves ingeteerd wordt.
Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:








Tarieven voor producten en diensten zijn kostendekkend en worden jaarlijks maximaal
met het inflatiepercentage aangepast. De burger is immers geen melkkoe.
Bewoners krijgen de ruimte om eigen initiatieven in hun buurt te ontplooien.
Burgerinitiatieven moeten toegankelijk zijn voor alle bewoners.
Burgerinitiatieven gaan doelgericht te werk door concrete ideeën en projecten uit te
werken. Door ideeën op korte termijn te realiseren, ontstaat vertrouwen bij andere
partijen en worden nieuwe middelen gemobiliseerd.
Burgerinitiatieven organiseren zélf het proces en kiezen zelf samenwerkingspartners.
De gemeente dient alleen betrokken te worden wanneer kennis van gemeentelijk beleid
nodig is, of vergunningen aangevraagd moeten worden.
Doelgroepen betrekken we bij het maken van gemeentelijke plannen.

1.3 Veiligheid
We laten veiligheid niet alleen aan de overheid over, en maken gebruik van de inzet van
burgers om onze leefwereld veiliger te maken. De snelle opkomst van Burgernet en het
ontstaan van vele WhatsApp-groepen in buurten illustreren dat.
Maar er is meer. We maken glashelder wat wel en wat niet kan in onze samenleving. Dat
betekent dat we ook grenzen trekken.
Het aanspreken op die grenzen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de inwoners,
lokale politiek en bestuur, en overheidsdiensten.
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Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:




Wijkbewoners leveren via buurtapps een belangrijke bijdrage bij het bepalen van de
prioriteiten van burgemeester en politie.
De wijkagent is iemand die zichtbaar optreedt maar ook samenwerking zoekt met de
wijkteams.
Per wijk worden veiligheids- en preventieplannen opgesteld, met inbreng van de
wijkbewoners die meedenken en meebeslissen.

2 Samenleving
2.1 Welzijn, Zorg en Ondersteuning
Voor de PvdA in IJsselstein is de rechtvaardige samenleving er een van eerlijk delen, vast
werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op
zeggenschap. Wij geloven dat solidariteit de belangrijkste bouwsteen van onze
samenleving is. Een samenleving waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben,
onbekendheid en discriminatie bestreden worden en we onderling het vertrouwen
versterken.
Zorg móét dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig zijn voor hen die dit
nodig hebben.
In zorg en welzijn gaat het dus om samenwerking en kwaliteit. Hierbij staat doelmatige
besteding van de hiervoor beschikbare middelen voorop.
Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:







Aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt.
Bureaucratische rompslomp wordt zo klein mogelijk gehouden.
Goede ondersteuning voor mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om de zorg te
ontlasten. Praktische en emotionele hulp, zoals training in de omgang met dementie of
het in contact brengen met lotgenoten.
Waar mogelijk voert de bewoner zelf de regie over zijn/haar hulpverleningsplan.
Eisen stellen aan transparantie van contracterende zorginstellingen. Op het gebied van
kosten en kwaliteit van geleverde zorg, maar ook op het gebied van rechtmatigheid en
samenwerking, de tevredenheid van cliënten en medewerkers, en het hanteren van de
Wet normering topinkomens (WNT)1.

2.2 Integratie en participatie
Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan
ontplooien en mee kan doen.

1

De Wet normering topinkomens (WNT) is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan
van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector.
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Werkzoekenden worden geconfronteerd met vaak ontmoedigende regels over
sollicitatieplicht, vereiste scholing, beperkingen bij het starten van een onderneming en
verplicht vrijwilligerswerk. Om mensen ruimte te geven echt mee te doen, moeten we af
van die dwingende regels.
Tegen discriminatie moet worden opgetreden, slachtoffers krijgen hulp en bovenal zetten
we in op preventie.
Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:









Voldoende beschutte banen, zodat mensen die dat nodig hebben ook tegen een eerlijke
beloning aan de slag kunnen.
Discriminatie en/of belediging waar ook in onze gemeente en in welke vorm dan ook is
volstrekt niet toelaatbaar. Wij zetten daarom in op lokale voorlichtingsprogramma’s die
op scholen en op sport- en culturele verenigingen ingezet worden
Discriminatie op de arbeidsmarkt en bij stages wordt tegengegaan. IJsselstein voert
daarvoor anoniem solliciteren in als de nieuwe standaard.
Jongeren en uitzendkrachten verdienen een eerlijk loon, waarbij de gemeente het
goede voorbeeld geeft door de cao-loonschalen van de inlener toe te passen.
In IJsselstein mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) een actief leven
kunnen leiden.
Dat gemeente en instanties rekening houden met onvermogen (niet alleen onwil) van
laaggeletterde bewoners of mensen met beperkte digitale vaardigheden en zo nodig
ondersteuning bieden. Formulieren en communicatie met bewoners worden getoetst op
eenvoud en bruikbaarheid.

2.3 Demografische ontwikkelingen
IJsselstein vergrijst de komende jaren en dit vraagt om specifiek beleid en maatregelen.
Dit beleid moet enerzijds gericht zijn op starters en jonge gezinnen om IJsselstein te kiezen
als woonomgeving en anderzijds op voldoende voorzieningen voor ouderen. Vluchtelingen
met een verblijfsvergunning willen we niet gecentraliseerd huisvesten.
In 2020 zullen mensen met een beperking onder verantwoording van de gemeente vallen.
Voor deze decentralisatie zullen reeds in 2018 stappen moeten worden gezet om meer
opvang in de wijk te realiseren en beschermd wonen aan te bieden. Voorbeeld kan zijn het
woonproject aan de Poortdijk.
Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:





Kiezen voor een gedifferentieerd woonaanbod, met oog voor jong en oud. Sociale en
betaalbare woningbouw op de mooiste plekjes van IJsselstein is voor de PvdA in
IJsselstein geen taboe.
Jongeren die gebruik maken van jeugdzorg, worden bij hun 18e verjaardag niet in de
steek gelaten.
Met de maatschappelijke partners al in 2018 begonnen wordt met het kwartier maken
voor het nieuwe gedecentraliseerde beschermd wonen.
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IJsselstein wordt een dementievriendelijke gemeente, waarin de gemeenschap een
handje toesteekt wanneer het even niet gaat.

2.4 Onderwijs
Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn.
Herijking van de plannen omtrent de onderwijshuisvesting in IJsselstein biedt kansen voor
betere samenwerking tussen scholen, waarbij de kwaliteit van het onderwijs centraal staat
en niet het krampachtig handhaven van alle stromingen in elke wijk.
Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:




Alle scholen zijn veilig, goed onderhouden en volledig toegankelijk. Oók voor leerlingen
met een fysieke beperking.
Kiezen voor de Brede School, samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die
samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school.
Leegstand van schoollokalen wordt zoveel mogelijk voorkomen, ook als dit betekent
dat leerlingen binnen IJsselstein wat verder moeten lopen of fietsen naar school.

2.5 Sport
Sport zorgt voor sociale cohesie. Er zijn gelukkig in onze gemeente veel sportverenigingen
met een groot bereik onder inwoners en een grote betrokkenheid van de vele vrijwilligers.
Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:




Sportverenigingen stimuleren om actief werk maken van diversiteit en integratie.
Onderhoud van sportvelden ligt in beginsel bij de gemeente. Willen verenigingen het
onderhoud zelf ter hand nemen, dan moet sprake zijn van een win-win situatie.
Elk kind moet leren zwemmen en daarom hechten we grote waarde aan het
schoolzwemmen in IJsselstein.

2.6 Kunst en Cultuur
Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor IJsselstein gaat het onder andere om de
bibliotheek, de muziekschool en muziekverenigingen, cultuur- en poppodia, Museum
IJsselstein, het Fulco theater, Pantalone en andere vormen van culturele uitingen. Voor
de PvdA in IJsselstein is het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en
betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is.
Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:




Niet bezuinigingen op culturele voorzieningen in IJsselstein voor de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van onze gemeente.
Cultuureducatie voor kinderen en jongeren hoog op de agenda zetten, toegankelijk en
betaalbaar. Hierbij zien we een duidelijke rol voor het MIJ (Museum IJsselstein).
Toekennen van subsidies houdt waar mogelijk rekening met inflatie en cao’s.

IJsselstein Voor iedereen

7

3 Werk en Inkomen
3.1 Werk staat bij de PvdA in IJsselstein voorop.
Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Wij
vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de arbeidsmarkt en schrijven daarom
niemand af.
Flexibilisering zorgt ervoor dat mensen vaker werken op basis van tijdelijke contracten en
er steeds meer (gedwongen) ZZP’ers zijn. Goed werk en een fatsoenlijk loon zijn en blijven
onze uitgangspunten. Inhuurkrachten worden betaald naar cao van de inlener.
Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in aanmerking
kunnen komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt.
Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:












2

Onderwijs, gemeente en lokaal bedrijfsleven gaan bijvoorbeeld via VIHIJ2 en De Baronie
meer en gestructureerd samenwerken om de kansen van (v)mbo’ers op de lokale
arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor stellen we samen een lokale/regionale (v)mboagenda op.
In deze agenda maken we ook concrete afspraken over het aantal stageplaatsen. Als
gemeentelijke organisatie geven we het goede voorbeeld en hanteren we de norm van
1 stageplek op 10 arbeidsplaatsen.
IJsselstein gebruikt haar inkoopmacht om banen voor mensen in een uitkering en
leerbanen voor jongeren te stimuleren. Dat kan door social return on investment als
voorwaarde op te nemen voor de aanbestedende partij. Dus niet op een specifiek
project. Op die manier ondervangen we het risico, dat werk niet duurzaam is. De
gemeente geeft hierbij zelf het goede voorbeeld.
Re-integratiebeleid is erop gericht om mensen zo snel mogelijk naar werk te begeleiden.
Als een opleiding of herscholing het beste perspectief geeft op werk en er geen andere
mogelijkheden tot financiering zijn, kan de gemeente door een lening of gift hierin
voorzien. We denken aan een lokaal scholingsfonds waarin ook het bedrijfsleven
participeert.
De menselijke maat is leidend in het bijstandsbeleid, bijvoorbeeld door het toepassen
van de hardheidsclausule. Dat betekent dat in bijzondere gevallen de kostendelersnorm
en de vermogensgrens voor bijstand niet wordt toegepast.
Bestaande cao’s worden nageleefd, medezeggenschap van werknemers is geborgd, de
beloning van de bestuurders past binnen de Wet normering topinkomens (WNT) en de
flexibele schil is niet groter dan 30%.

Vereniging voor Industrie en Handel IJsselstein
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3.2 Ruimte voor ondernemen
De gemeente verruimt de mogelijkheden voor de winkeliers en de vastgoedeigenaren om
te zorgen voor een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad. Diversiteit in
het winkelaanbod is hiervoor belangrijk.
We willen het toerisme stimuleren.
Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:



Ontwikkelen van een visie voor IJsselstein op het toerisme in al zijn vormen, zoals
dagrecreatie, kamperen bij de boer en bed & breakfast.
Blijven inzetten op een divers winkelaanbod in de binnenstad.

3.3 Armoede en schuldhulpverlening
Tussen 2011 en 2015 is het aantal werkloosheidsuitkeringen in alle Utrechtse gemeenten
gestegen. In relatie tot de totale potentiële beroepsbevolking had IJsselstein in 2015 het
hoogste percentage inwoners met een WW-uitkering (3,6%) in de regio.
Hierdoor groeien ook in IJsselstein kinderen in armoede op. Opgroeien in armoede staat
ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kan je niet deelnemen aan de
muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje. Schulden leiden in de
regel tot meer schulden. Je hebt immers inkomen nodig om je schulden te kunnen betalen
en vaak is het wegvallen van het inkomen de oorzaak voor het ontstaan van schulden.
Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:









Toegang tot de schuldhulpverlening wordt voor iedereen vereenvoudigd.
Vicieuze cirkels, die ontstaan nadat iemand werkloos of dakloos is geworden, willen we
doorbreken. Iemand die zijn baan kwijtraakt maakt immers eerder schulden, die op hun
beurt de kans weer vergroten dat de huur of hypotheek niet meer betaald kan worden.
Gezinnen en mensen met problematische schulden willen we helpen, zonder hun
verantwoordelijkheid over te nemen, maar wel zo laagdrempelig en slagvaardig
mogelijk.
Wij willen de functie van armoede-regisseur introduceren. Deze regisseur is het
aanspreekpunt voor armoede met bijzondere aandacht voor kinderen. De regisseur
stemt af met het maatschappelijk middenveld en anderen, en zorgt voor afspraken over
taken en gestelde doelen. Denk aan goede besteding van de Klijnsma-gelden.
Kwijtscheldingsbeleid voor minima zal nooit ter discussie kunnen worden gesteld.

4 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een ankerpunt van de verbonden
samenleving en een basis voor het tegemoet kunnen treden van de wereld. Wonen doe
je in een buurt of wijk of stad, te midden van en samen met anderen.

IJsselstein Voor iedereen

9

4.1 Wonen en Bouwen
Er moeten voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten huishoudens
beschikbaar zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van het
besteedbaar inkomen. Hierbij zullen we actief moeten samenwerken in de regio om
te komen tot een passend en voor IJsselstein gevarieerd aanbod.
Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:











Zorgen voor voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare voorraad)
voor alle doelgroepen van de sociale huur.
Bouwen buiten de rode contouren bij onvoldoende ruimte daarbinnen. Bij bouwen
buiten de rode contouren zal ten minste 40% van het aanbod bestaan uit sociale en
betaalbare woningbouw.
Hoogbouw zien wij als noodzakelijk om voldoende aanbod te realiseren. We respecteren
daarbij het spaarzame groen in de wijken.
Openbare ruimte moet toegankelijk zijn voor iedereen zodat kinderen en volwassenen,
jong en oud, elkaar als vanzelfsprekend ontmoeten.
In IJsselstein minimaal 30% van alle koopwoningen aangeboden wordt beneden het
bedrag van de Nationale Hypotheek Garantie. Dat doen we door convenanten te sluiten
met innovatieve bouwers en projectontwikkelaars.
Voldoende woningen beschikbaar komen voor de verschillende doelgroepen als starters
op de woningmarkt, de mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen,
ouderen en statushouders.
Herbestemming en transformatie van bedrijfsruimten kan helpen een oplossing te
bieden voor het tekort aan goedkope woningen voor doelgroepen.

4.2 Wijkgericht
IJsselstein kent diverse ruim opgezette wijken met relatief grote woningen in een groene
setting. Er is grote betrokkenheid van de bewoners met hun wijk. Toch vragen wijken zoals
IJsselveld Oost blijvende aandacht van de gemeente. Voortzetting van samenwerking op
het gebied van wijkvernieuwing, met aandacht voor de veiligheid, de fysieke en de sociale
problemen.
Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:





Blijven investeren in het verbeteren van woningen en de openbare ruimte.
Bewoners die de wijk tijdelijk moeten verlaten vanwege renovatie van hun woning,
moeten tegen een redelijke huurprijs terug kunnen keren.
Buurthuizen hebben een belangrijke rol voor de hele buurt en niet voor enkele groepen.
Ervaringen met de wijkvernieuwingsplannen IJsselveld-Oost willen we benutten voor de
overige wijken.

4.3 Verkeer en vervoer
Toename van verkeersmobiliteit is ook in de gemeente IJsselstein een grote bron van zorg.
Verstopping van het centrum, filevorming bij het in- en uitrijden van de gemeente,
vervuiling en onveiligheid voor fietsers en voetgangers zijn eerder regel dan uitzondering.
Het toenemend autobezit zorgt voor parkeerdruk in de woonwijken en tevens voor
aanzienlijke handhavingskosten.
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Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:












Maximale inspanning met U10 en Provincie voor een betere ontsluiting van Baronieweg
en provinciale weg.
Versterken van de rol van het openbaar vervoer.
Haalbaarheidsstudie met U10 en Provincie naar een tweede trambaan naar Utrecht.
Zo min mogelijk vrachtverkeer dat door woonwijken heen rijdt.
Binnenstad zoveel mogelijk autovrij door parkeren in de parkeergarages te stimuleren.
Bij verkeers- en vervoersmaatregelen meer specifieke aandacht voor ouderen,
gehandicapten, scholieren en voetgangers.
Fietsen en lopen meer aandacht geven. Veilig fietsen en lopen is goed voor de
gezondheid, goed voor het milieu, goed voor de luchtkwaliteit, goed voor het
terugdringen van geluidsoverlast.
In woonwijken en verblijfsgebieden zal een maximumsnelheid van 30 km gelden,
evenals op wijkontsluitingswegen en wegen voor bestemmingsverkeer.
Beperken van bewegwijzering en verkeersborden, want overdaad schaadt.
Voorbereiden van de infrastructuur in de stad op meer extreme weers- en
seizoensomstandigheden. Dat heeft gevolgen voor de riolering en de wegen die hevige
regenbuien moeten verwerken.

5 Milieu
5.1 Openbaar groen
Groen en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te
ondernemen. Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en meer
ontspanningsmogelijkheden. De levensverwachting in een groene wijk is hoger, omdat
mensen met een lagere sociaaleconomische positie vaker in wijken met weinig groen
wonen, is hier het meeste te winnen.
Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:




Openbaar groen wordt goed onderhouden en de cultuurhistorische waarde van de
unieke laagstamfruitbomen in en rond IJsselstein blijft behouden. In de parken en
plantsoenen in de buitenwijken van IJsselstein zijn veel verschillende appel- en
perenrassen te ontdekken. De stad beschikt over de grootste openbare fruitcollectie
van Europa3.
Inzetten op behoud van de cultuurhistorische boomgaarden, karakteristiek voor
IJsselstein, die de laatste jaren nogal zijn verwaarloosd.

3

Aanplant Hogenbiezenpark en openbaar groen in de wijk Zenderpark omvat circa 2000 fruitbomen en een
collectie van bijna 800 verschillende appel- en perenrassen. Zowel de appel als perencollectie staan als officiële
collecties geregistreerd bij de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse culturen.
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Inzetten op goede wandelpaden, fietsnetwerken en een groene omgeving in en om
IJsselstein. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van
natuur en landschap en is goed voor het toerisme.
Bij bebouwing in het landelijk gebied stellen we de voorwaarde dat dit landschappelijk
wordt ingepast.

5.2 Duurzaamheid
De Lek- en IJsselstreek heeft unieke landschappelijke kenmerken die IJsselstein een eigen
identiteit geven die we koesteren en willen delen.
Met de verduurzaming van de energie wordt energie lokaal: bedrijven en inwoners worden
zelf energieproducent, met aardwarmte of zonnepanelen door kleinschalige productieinstallaties. Wij vinden dat onze gemeente samen met haar inwoners en ondernemers bij
moet dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en klimaatverandering.
De PvdA in IJsselstein vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve
energiebronnen moeten onderzoeken in onze gemeente, dus ook wind- en zonne-energie.
Voor de PvdA in IJsselstein betekent dit de komende raadsperiode:






Inzetten op een lokale klimaatagenda met concrete doelen ten aanzien emissies,
grondstoffengebruik en verduurzaming van sociale woningen, bedrijven(-terreinen),
(overheids-)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen.
Alle sociale woningen binnen onze gemeente binnen 10 jaar goed geïsoleerd worden.
Hierover maken we bindende afspraken met Provides of private partijen. De netto
woonlasten mogen daardoor niet omhooggaan.
Inwoners aanmoedigen om hun regenwater af te voeren op eigen terrein. Dat kan
bijvoorbeeld door minder tegels te gebruiken, meer groen te planten, en door de
regenpijp niet naar de riolering te leiden, maar naar eigen grond, regenton/reservoir.

6 Kandidaten
1. Paul Nieveen van Dijkum
2. Tiemen van der Worp
3. Harm Groeneweg
4. Marion Ward
5. Henk ter Horst
6. Anke van de Haar
7. Dick Ketting
8. Rob Meijne
9. Jeanette de Neijs-van Rossum
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