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Aan de gemeenteraad en het college van b&w,
De Nieuwe Volkspartij is er voor u! De door velen ervaren kloof tussen burger en bestuur willen wij
overbruggen. Door eerst te luisteren naar de bevolking alvorens besluiten te nemen willen wij betere
besluiten nemen voor Nederland,
De Nieuwe Volkspartij is een partij die niet links is en niet rechte is. Wij zijn rechtstreeks.
Rechtefreeks naar u. Wij willen oplossingsgericht werken aan uw problemen.
En problemen zijn er genoeg in Nederland. Nederland wil een distributieland zijn, maar slibt
langzaam dicht door de filedruk. Nederland wil een sociaal sterk land ajn, maar de werkloosheid
stijgt alleen maar en de economie stagneert snel, Nederland wil een gastvrij land zijn, maar er is
woningnood en ruimtedruk. En de Nederlandse burger voelt zich niet betrokken bij het oplossen van
deze problemen. Wij willen aan de slag met deze zaken; samen met u!
De Nieuwe Volkspartij is van mening dat Nederland in de loop der jaren een mengeling van culturen
Is geworden, In de jaren na de Tweede Wereldoorlog vestigden zich vele Indonesiërs in Nederland.
Later gevolgd door de Mgastartoelders,, uit o,a, Italië, Spanje, Marokko en Turkije. Chinezen waren al
ingeburgerd en samen met alle andere nieuwkomers als de Surinamers en Antillianen gaven zij
Nederland meer kleur en meer cultuur. Te samen is deze mengeling van culturen te vertelen in een
"Nieuw Volk8. En als Nieuwe Volkspartij willen wij ons in zetten voor alle inwoners van Nederland en
willen wij recht gaan doen aan de sociale grondrechten. We willen staan voor een rechfraardig
Nederland waar iedereen gelijk is en dezelfde rechten en plichten heeft.
Wij willen samenwerken met andere politieke partijen, lokaal, regionaal en landelijk, als deze partijen
tenminste geen extreme standpunten nasfreven die schadelijke gevolgen hebben voor ons land. De
P W sluiten we echter definitief uit, omdat deze partij Nederland in een kwaad daglicht zet, deuren in
Europa sluit en vee! negatieve Invloeden met zich meebrengt De Nieuwe Volkspartij gaat voor een
positieve, opbouwende en betrouwbare période waarin we naar de Nederlandse bevolking willen
luisteren om op een democratische wijze besluiten te nemen,
In deze Visienotitie willen wij een eerste richting geven, over een discussie over de problemen in
Nederland en hoe wij deze zouden kunnen oplossen. Dat brede maatschappelijke debat willen we
voeren in het land. In de gemeenten komen nu grote bezuinigingsdiscussïes waar wij onze visie bij
geven. Met deze notitie dragen wij onze visie uit in deze discussie. Ik verzoek u om deze als formele
aenswijze te betrekken bij uw voorbereiding en uw debat c.q. besluitvorming.
Katja van Reede, initiatiefnemer De Nieuwe Volkspartij
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De kloof tussen burger en bestuur
Referenda, inspraak
•

•

De burger kan de landelijk© overheid maar af en toe bijsturen of aan de noodrem trekken.
Namelijk bij verkiezingen voor de Tweede temer. Verder kan de burger bijna niet bijsturen*
Er is nu een landelijke vorm van burgerinitiatief, wat wij toejuichen. Andere instrumenten die
meer Inspraak zouden opleveren zijn meer inspraakmogelijkheden, een betere afhandeling
van post en natuurlijk een vorm van referendum.
Als burgers al gebruik maken van hun rechten op inspraak ervaren zij vaak dat er niks
wordt gedaan met hun inspraak en signalen. Dat levert ontevredenheid op en een nog
groter wordende kloof tussen burger en politiek, Het is op dit moment niet mogelijk om in te
spreken over onderwerpen bij de Tweede Kamer. Dat moet mogelijk worden in onze ogen.
Ook worden Ingekomen burgerbrieven niet of nauwelijks inhoudelijk beantwoord, Wij djn
van mening dat ideeën, vragen en problemen van burgers een anfrvoord en een oplossing
verdienen.

Mes de Kamer, Kies de MP
•

De Tweede Kamerverkiedngen gaan over wie het volk mag vertegenwoordigen. Zij lijken
echter te gaan over de vraag welke partij de grootete wordt en de premier mag leveren.
Daar gaan deze verkiezingen natuurlijk niet over, Het gaat immers om verkiezingen voor de
Tweede Kamer. Een oplossing voor dit probleem moet gevonden worden. Partijen zouden
van tevoren al kunnen aangeven met wie aj bij voorkeur zouden willen regeren, Maar een
ander instrument zouden directe verkiezingen kunnen zijn voor de Minister-President.
Andere oplossingen horen wij graag voor dit probleem.

Weer mobiel op weg, rails en water
Automatisch de bus of trein in?
•

•

Wij willen inzetten op het openbaar vervoer. Onderzoeken wijzen uit dat de flies in de
spitsuren opgelost zouden zijn, wanneer 15% van de autogebruikers in het openbaar
vervoer of op een ander moment van de auto gebruik zouden maken. Wij zien oplossingen
in goedkoper of zelfs gratis openbaar vervoer. In de provincie Noord-Brabant wordt daar nu
grootschalig mee geëxperimenteerd. Wij willen bepleiten om dit succesvolle 'Brabantse
tariefmodel' op termijn uit te rollen over heel Nederland, Een gratis OV«systeem kan worden
bekostigd middels een mobiliteitsbeiasting die hoofdelijk wordt omgeslagen. Mensen zuilen
sneller gebruik maken van het openbaar vervoer wat daardoor vaker en fljnmaager kan
gaan rijden,
Wij willen minder inzetten op het faciiiteren van het autoverkeer. Vanzelfsprekend moet er
onderhoud zijn en blijven van de autowegen, maar er zal minder snel besloten moeten
worden om weer extra asfalt neer te leggen. Het betekent echter niet dat we pertinent tegen
alle extra voorstellen zullen zijn om nieuwe wegen aan te leggen. Soms is het gewoon
nodig om een extra verbinding te realiseren. Nederland is van oudsher door onze gunstige
ligging een transport- en distributieland, Wij willen dat graag blijven en realiseren ons dan
ook dat er wegcapaciteit nodig zal zijn en zal blijven.

Volk van watermensen
•
Nederland heeft een groot deel van haar economische groei en sociale welvaart te danken
aan haar ligging aan het water. De Noordzee, de Waddenzee, maar ook de grote rivieren
Maas, Waal, Rijn en IJssel hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan onze welvaart.
Steden zijn ontstaan aan die grote rivieren en daar zijn economische centra gegroeid. Wij
willen die kansen blijven benutten, maar we willen de bedreigingen van het water bestrijden
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en zo goed mogelijk oplossen. Da afgelopen kabinetten hebben middels de Kaderrichtlijn
Water en de nieuwe Delteiplannen-Huianga-Heringa hier een flinke impuls aan gegeven.
Wij willen deze zaken in samenspraak met provincies en waterschappen voortvarend
uitvoeren.

Ruimte voor groen en wonen
Vier muren en een dak vormen een thuis
»

•

Woningbouw moet voortvarender opgepakt worden. Mensen hebben een aantal
basisbehoeftes en een hiervan is een huis om thuis in te zijn. Wij zijn voorstander van een
grootschalig woonbehoefteonderzoek om op nationaal niveau nieuwe krpljnen uit te
kunnen zetten waar nieuwe woningbouw noodzakelijk is en waar woningen omgebouwd
dienen te worden naar andere typen, andere invulling moeten krijgen of zelfs gesloopt
moeten worden.
Groot zorgpunt is het dat starters niet in hun eigen leefomgeving makkelijk aan huisvesting
kunnen komen. Ook is het zorgelijk dat jongeren uit bepaalde gebieden wegfrekken en
daarmee vanzelf spookdorpen zonder voorzieningen achter laten. Wij denken hierbij
concreet aan gebieden in Groningen, Limburg, de Achterhoek en Zeeland. Een forse
aanpak met steun van de rijksoverheid en de befrokken provincies ïs hier noodzaak.

Vier bomen en een struik vormen geen park
•

•

Wij willen een lans breken voor het behoud van groene en blauwe gebieden. Er wordt
teveel van onze groene waardevolle natuurgebieden ingeleverd. Wij aen het dilemma van
enendjds de wens om te bouwen en anderajds de wens om groene gebieden te behouden.
Zorgvuldige afwegingen zijn hier noodzakelijk.
Ook in da stedelijke gebieden kan niet elk bosje en parkje worden volgebouwd. Wij vinden
dat er gebruiksgroen en beleefgroen moet ajn in de steden en dorpen. Voor de mens is dat
groen omdat groen uitiodlgt om naar buiten te gaan en in beweging ta ajn. Groen heeft
een positieve uitwerking op de stedelijke samenleving.

Sterke en sociale economie
Werken aan werk
•

•

De economische recessie leert ons dat de zekerheden van werk en inkomen erg fragiel zijn.
Eerlijk delen en samenleven zijn dan belangrijke waarden. Deze zaken zullen wij
verdedigen. Er moet door de overheid, of dat nu op landelijk, regionaal of lokaal niveau is,
gewerkt worden aan het faciliteren van de economie. Ondernemers in het MKB en in het
bedrijfsleven moeten medewerking krijgen bij hun activiteiten, Zij zijn het die In onze
samenleving werkgelegenheid mogelijk maken en derhalve banen scheppen en welvaart
creëren.
De overheid doet er goed aan mensen die in een uitkeringssituatie verkeren te begeleiden
naar werk. De paröclpatiebanen die in het verleden als trajecten zijn uitgezet heipen hier bij.
Een plekje verwerven in de arbeidsmarkt levert niet alleen een arbeidsplek op, maar ook
waardering en zelfverfrouwen. Iedereen verdient het om te groeien in onze maatschappij.
Een baan kan daar aan bijdragen.

Een leven lang leren
•

Onderwijs is de poort naar een goede baan en daarmee een plek in de maatechappij. Wij
zijn van opvatting dat er voor iedereen voldoende mogelijkheden moeten zijn om onderwijs,
educatie en vorming te genieten. Het gaat hierbij om onderwijs op maat Plannen om deze
mogelijkheden te beknotten steunen wij dan ook niet. Investeringen in onderwijs betalen
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•

•
•

zich uiteindelijk ook terug. Wij zijn voorstander van onderwijs in diversiteit en pluriformiteit,
Daarnaast pleiten voor kleinschaliger onderwijs. De grote "leerfabrieken8 hebben intussen
wel aangetoond dat ze niet vlekkeloos kunnen werken, Er gaat te veel mis waar de
leerlingen de dupe van worden. Een gevolg daarvan is dat lesuitval gegroeid is en dat veel
leerlingen de opleiding verlaten zonder diploma.
Speciale aandacht vragen wij voor onderwijs voor volwassenen en Universitaire studenten
die in hun studieloopbaan moeilijkheden hebben ervaren. Middels speciale trajecten moet
het ook voor hen mogelijk worden op zonder zich in grote schulden te steken een opleiding
af te ronden. Dit komt de economie uiteindelijk ten goede en daarmee de samenleving,
Wij vinden dat inwoners van ons land de Nederlandse taal machtig moeten zijn.
inburgeringscursussen zijn hier een noodzaak bij. Wij willen de eigenstandige positie van
het Fries als tweederijkstaalhandhaven.
Onderwijs in vreemde teilen is van belang, gelet op de internationale gerichtheid van ons
land, die goed Is voor de ontwikkeling van onze economie en ontwikkeling*

Vangnet en springplank, maar geen hangmat
•

•
»

De overheid moet mensen die om wat voor reden ook geen werk hebben ondersteunen
naar werk of naar een zinvolle besteding van hun dagen. Als iedereen zijn of haar steentje
bijdraagt krijgen wij een sociale en solide maatschappij. Dat steentje hoeft niet perse in de
setting van een betaalde baan plaats te vinden. Wij vinden vrijwilligerswerk net zo relevant.
Een basisinkomen zou dan tot de mogelijkheden moeten horen. Een verkenning daartoe
zouden wij toejuichen.
Mensen die kiezen om te gaan solliciteren naar betaald werk moeten hiertoe ondersteuning
krijgen vanuit het CWI en de gemeente. Er moeten incentives zijn op financieel gebied en
op maatschappelijk vlak om aan de slag te gaan.
Mensen die hun inkomen genereren via het UWV moeten ook mogelijkheden krijgen om of
vrijwiiiigerswerkzaamheden te on^looien of naar betaald werk toegeleld te worden.
Educatieve trajecten zijn hier vaak een toverwoord.

Welvaart is welzijn, sportief en actief
Zorgen om zorg
•

•

Door de vergrijzing zal er steeds meer vraag om zorg zijn. Deze zorg verbetert ook steeds
meer» wat de vergrijang weer zal vergroten. Dat is de vooruitgang die ons land bereikt en
daar rfjn we dan ook dankbaar voor. De steeds grotere vraag om zorg betekent echter wel
een grotere kostenpost De zorg moet betaalbaar blijven. Voor velen is de
ziektekostenpremie al een groot probleem om te betelen. De overheid moet geen
Amerikaanse toestonden creëren op dat vlak. Gemeenten moeten momenteel veel eigen
beleid maken vanuit de WMO, Deze ontwikkelingen willen wij graag In de komende periode
tegen het licht houden op uitvoering en outcome.
De kwaliteit van zorg moet hoogwaardig blijven. Verpleeginstellingen, seniorenhuisvesting
en hospices moeten de menselijke maat hanteren en niet op grote schaal gaan werken, In
de zorg geldt voor ons de vergelijking van Jan Marijnissen van het aantal gehaktballen dat
in de braadpan passen. Meer mensen moeten niet in een leefunit gehuisvest ajn voor een
persoonlijke en kwalitatieve verzorging. Kleinschaliger werken is goed voor de zorg.

Jeugd heeft toekomst
»

De jeugd heeft de toekomst. Wij staan voor investeren in de jeugd en jongeren, 15% van de
jongeren hebben problemen, Deze problemen moeten door het onderwijs, de ouders en de
jeugdzorg worden gesignaleerd en worden opgelost Het Centrum voor Jeugd en Gezin
kan hier een bijdrage in de coördinatie bij leveren.
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Er zijn echter ook vele jongeren die geen problemen veroorzaken. Zij verdienen echter ook
onze aandacht en goede vooraeningen, In de wijken moeten jongerenontmoetingsplekken
ajn - b uiten, maar zeker ook binnen.
Jongeren moeten verder gebruik kunnen maken van sportvoorzieningen, vooraeningen op
het gebied van cultuur en van onderwijsondersteunende projecten. De overheid moet deze
zaken mogelijk maken,
Sport en onderwijsondersteuning kunnen actiever worden ingezet b ij het
jongerenopbouwwerk om prob lemen In de leefb aarheid te voorkomen, I r ajn diverse
steden beag met dergelijke projecten op te zetten. De Rijksoverheid kan hier een uitrol in
fadliteren en als informatiepunt functioneren.

Sport, cultuur en m e d i a
•
Sport Is een belangrijke voorziening in ons land. Velen beoefenen een sport, zoals voetbal,
fltiness of een andere sport. De overhad moet deze activiteiten mogelijk maken door goede
vooraeningen te plaatsen. De reeds b estaande Initiatieven om Huizen van Topsport en
Centra voor Sportinnovatie te ontwikkeien passen ook in deze denklijn. Ook kleinschaliger
moeten echter deze vooraeningen gerealiseerd worden. Voor minima moet het mogelijk
gemaakt worden om een sportte beoefenen, Sporten is namelijk ook preventief werkend bij
de volksgezondheid. Verder stimuleert sportoeoefenlng ook ontmoeting en integratie,
•
Kunst en cultuur ajn belangrijke zaken in een maatschappij met een hoge ontwikkeling, Het
behoud van ons erfgoed is van belang, net als het kunnen genieten van muaek, literatuur,
gedichten, beeldhouwwerk en schilderijen. De overheid dient hoogwaardige voorzieningen
te bieden om deze culturele activiteiten te realiseren,
•
De publieke omroep kan blijven functioneren zoals deze nu functioneert Het Is spijtig dat
een omroep als Uink buiten het bestel valt Wij zijn voor een flexibeler omroepbeleid.

Recht en vaardig in wijken
Veiligheid
•

•

Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor mensen, Een veilig gevoel is een noodzaak om
goed te functioneren. Dat bereik je door goed op te letten bij woningbouwplannen om zo
een fysieke leefomgeving te maken waar je je veilig kan voelen. Sociale veiligheid is er door
op elkaar te letten en zorg voor eikaar te hebben.
Wij willen extra inzetten op meer blauw op straat. Politie moet er ajn voor de mensen In de
straat Ook willen wij dat de Politie meer service verleent Aangiften moeten worden
opgenomen en niet worden afgewimpeld. Burgers moeten ook het gevoel hebben dat het
doen van een aangifte nut heeft,

Integratie en Grote Stedenbeleid
•

•

Samen ajn de b ewoners van Nederland één natie; één land van verschillende volken.
Nederland is het land geworden waar we trots op kunnen zijn, met vele geb ruiken en
soorten mensen en culturen. Een multi-cultureel land waar vele invloeden van buitenaf in
vertegenwoordigd zijn. Zo is het oer-Nederlandse symb ool de tulp een Turkse b loem en
eten we aardappels als Nederlands voedsel die ook niet oorspronkelijk van onze b odem
zijn. Door de ondernemingslust in de VOC-tijd is ons land een mooi pluriform land
geworden met een sterke sociale economie. Wij staan open voor nieuwe volkeren in ons
land. Samen leven wij in de samenleving; samen werken wij aan een verbeterd Nederland.
Binnen het Grote Stedenbeleid dat nu sinds 1998 gevoerd wordt binnen de Rijksoverheid is
er altijd sterke focus geweest voor integraal werken op geb ied van sociaal, economisch,
fysiek en veiligheid. Belangrijke thema's die in de grote steden verder uitgewerkt moeten
worden. Bepaalde wijken krijgen via de Vogelaarsystematiek extra middelen en aandacht
om aan probleempunten te werken. Beide projecten steunen wij en willen wij in een nieuwe
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franche voorteetten. Het niveau van de wijk is voor ons het niveau om aan
leeibaarheldsproblemen te werken,
Per wijk zou er een centrale ontmoetingsplek moeten komen, een soort combinatie van
kleine horeca, wijkontmoetingslokaties, kantoor- en vergaderruimte die afwisselend te
gebruiken is voor o.a, wijkraden en buurtcommissies, buurtfeesten, politieke partijen,
maatschappelijke organisaties, etc.. De wijkagent zou er een aantal dagdelen aanwezig
moeten zijn voor een gericht contact met de bewoners. De Rijksoverheid dient voldoende
middelen te oormerken voor de grote gemeenten zodat de lokale overheid met deze zaken
aan de slag kunnen.

Europees land in de wereld
Klein land, grote bijdrage
»

•
•

Nederland is een land met de blik naar bulten over de grenzen. Wij zijn een van de
grondleggers van de Europese Unie geweest. Europa biedt ons kansen en mogelijkheden,
Nederland heeft door Europa veel groei gekend, o.a. door onze transportsector. Nederland
kent een open economie en die is er in de Europese decennia bij gebaat geweest dat er
open grenzen en een open Europese attitude is gekomen. Wij willen de Europese
samenwerking behouden, maar wel met behoud van onze eigen Nederlandse waarden,
normen en cultijur. Dat betekent dus ook Europese we^evlng waar het zinvol is en dus
moet, maar geen Europese verplichte inmenging waar het niet nodig Is, Wel moet er
Europese solidariteit zijn, hetgeen betekent dat wanneer een lidstaat in de problemen raakt
wij als Nederland hulp moeten bieden.
Het Europees Parlement moet meer democratische bevoegdheden krijgen. Het
Nederlandse deel van het Europees Parlement moet daar samen met de Nederlandse
overheid voor stiljden.
Ontwikkelingssamenwerking Is zinvol om te handhaven. Wij helpen daarmee de volken die
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij moet de hulp uitmonden in zelfstandigheid
en het zelf de projecten kunnen voorteetten,

Een leger voor wade
•

•
•

Het Nederlandse leger moet zich nu terugtrekken uit Umzgaa Wij hebben onze
waardevolle bijdrage daar nu geleverd en het is tijd dat andere NAVOstaten deze
belangrijke teak gaan oppakken^ Het is goed geweest dat Nederland in Afghanistan was.
Wy leveren daar een bijdrage aan vrede.
Nederland moet blijven inzetten op haar leger. Goede voorzieningen zijn hier noodzakelijk.
Het leger doet immers zinvol werk in onze Nederlandse samenleving, maar ook in de
wereld,
De NAVO zou meer kunnen opgaan in de Europese structuren. De NAVO heeft goede en
positieve doelstellingen, maar deze lopen parallel aan die van de EU. Vrede en veiligheid
binnen Europa is waar alle EU-staten voor staan.

Deventer, 29 mei 2011

9van10

mswrMUBMuam

CL

10 van 10

