
Ombouwen Nelson Mandelaplein tot turborotonde

Extra aansluiting A2, samen met provincie en 
Rijkswaterstaat

Inzet op goede aansluiting regionaal OV-netwerk

Realiseren van goede wegen 
en bereikbaarheid07

A2
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Strak financieel beleid en vergroten efficiency

Zorgvuldige ontvlechting ambtelijke fusie met 
Montfoort en snelle opbouw slagvaardige 
IJsselsteinse (regie)organisatie

Orde op zaken stellen in de 
financiën van IJsselstein

Betaaltijden in de parkeergarages gelijk aan de 
tijden van het straat-parkeren

Eerste 2 uur in de parkeergarages gratis parkeren

Eerste bewonersvergunning gratis aanbieden voor 
bewoners schil en centrumzone

Parkeerhavens voor bedrijfsbussen in Nieuwpoort

Vergrijzing vraagt om actief nieuw seniorenbeleid: 
senioren actief en zichtbaar betrekken bij de 
IJsselsteinse samenleving

Ontwikkelen bedrijventerrein De Kroon

Vergunningenbeleid vereenvoudigen en overbodige 
regels afschaffen

Invoeren van een duidelijk 
parkeerbeleid

Historische binnenstad: goud in handen!

Inzetten op stadsmarketing

Vingerhoekhof transformeren tot sfeervol plein

IJsselstein op de kaart zetten als 
ondernemende recreatiestad

240 nieuwe woningen voor jong en oud, binnenstedelijk

Woningbouwlocaties in kaart brengen

Woonvisie opstellen

Sociale woningopgave realiseren in samenwerking met 
woningcorporatie Provides

Vergunningenbeleid vereenvoudigen en overbodige 
regels afschaffen

Bouwen in IJsselstein, 
voor jong en oud

Groene kwaliteit behouden en verbeteren

Buitenspeelruimte voor de jeugd

Schone en leefbare wijken

(Collectieve) energiebesparing in wijken

Duurzaam energiegebruik bedrijven stimuleren

Onderzoeken zonnepanelenpark Gerbrandytoren

Gemeentelijke gebouwen zoveel mogelijk 
CO2-neutraal

Afvalinzamelingsbeleid actualiseren

Zorgen voor schone en 
groene wijken

Nadruk op handhaving

Pakkans criminelen vergroten

Flexibel cameratoezicht uitbreiden

Verkeerveiligheid

Behouden persoonsgerichte en groepsaanpak

Vandalen betalen

Meer verlichting op onveilige plekken

Werken aan een betere 
veiligheid 

Bieden van hulp aan 
onze senioren

Stimuleren van een 
goed ondernemersklimaat

Profilering IJsselstein en actieve participatie in 
regionale samenwerkingsverbanden

Regie voeren op de gemeenschappelijke 
regelingen

Samenwerken met onze 
partners in de regio

Focus op klantvriendelijkheid en meer beleidsinbreng 
van onze inwoners

Verruiming openingstijden Klant Contact Centrum

Betere digitale toegankelijkheid

Werken aan een klantvriendelijk, 
gastvrij en bereikbaar stadhuis

Actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Actualiseren cultuurnota

Onderwijs 
en cultuur

Iedereen kan meedoen en we sluiten niemand uit

Tegenprestatie vragen voor de bijstandsuitkering

Participatiebanen, werk- en leertrajecten stimuleren, 
samen met onderwijs, bedrijfsleven en partners

Wij streven ernaar te voorkomen dat mensen door 
armoede of eenzaamheid uit beeld raken

Initiatieven ontwikkelen voor meer burgerparticipatie

Ervoor zorgen dat iedereen 
mee kan doen in IJsselstein

Burgemeester Mr. P.J.M. (Patrick) van Domburg

En de kandidaat-wethouders: 
A.M.P.M. (Anastasia) van der Lugt (VVD)
P.J. (Peter) Bekker (LDIJ)
M.B. (Mark) Foekema (LDIJ)
Drs. B.J.A. (Bernd) Roks (VVD)

IJsselstein, 1 juni 2018 - Het volledige coalitieakkoord vindt u op www.ijsselstein.nl

COALITIEAKKOORD IJSSELSTEIN 2018-2022

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft onze partijen LDIJ en VVD bij elkaar gebracht om in de raadsperiode 2018-2022 de 
gemeente IJsselstein te besturen. Er is veel werk te doen. We kiezen voor een duidelijke richting en voor daadkracht. Dit heeft onder andere te 
maken met de problemen rond de ambtelijke fusie met Montfoort en de financiële situatie. We geven dus niet zomaar geld uit, we moeten het 

eerst verdienen. In dit Coalitieakkoord in één oogopslag leest u de belangrijkste afspraken van LDIJ en VVD op de verschillende beleidsterreinen.

Ronald Koehorst, fractievoorzitter LDIJ en Anastasia van der Lugt, fractievoorzitter VVD
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Het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders

welkom


