
Invoeren Wet inburgering

Zorgen dat nieuwkomers snel en goed integreren

Met ondernemers in gesprek over werkplekken

Een plek voor 
statushouders
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Voorlichting cybercriminaliteit

Ontmoetingsplaatsen voor jongeren

Bodycams voor boa’s en meer cameratoezicht

Veilige woon- en leefomgeving 
voor iedereen

Burgemeester: Patrick van Domburg

Wethouders
Peter Bekker (LDIJ)
Mark Foekema (LDIJ)
Eveline Schell (VVD)
Edwin Tas (CDA)

IJsselstein, 23 juni 2022 – Het volledige coalitieakkoord leest u op www.ijsselstein.nl

Aanpakken knelpunten

Inrichten 30-km zones in woonwijken

Inzet mobiele flitspalen

Veilig deelnemen aan 
het verkeer

Duidelijke communicatie met de inwoners

Verdere verbetering dienstverlening

Doorontwikkelen wijkgericht- en bewust werken

Gemeente die het samen 
wil doen

Het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders

Goede en betaalbare zorg aanbieden voor onze 
kwetsbare inwoners

Eén plan en éen aanspreekpunt bij hulpvragen

Mensen uit de bijstand helpen

Iedereen 
doet mee

Uitvoering geven aan de woonvisie en 1.000 woningen 
bouwen/plannen tot en met 2026

Tijdelijke woningbouw voor jongeren en statushouders

Binnen wettelijke mogelijkheden IJsselsteinse woning-
zoekenden voorrang geven 

Creatief en innovatief 
woningen bouwen

Ruimte voor ondernemende initiatieven

Actualiseren Economische Visie

Realisatie bedrijventerrein de Kroon

Ondernemende 
stad

Zelfstandige stad die open staat voor samenwerking 

Blijven voldoen aan normen voor informatieveiligheid

Verstevigen relatie tussen organisatie, bestuur en stad

Gemeente IJsselstein klaar 
voor de toekomst

VÓÓR IJSSELSTEIN! AKKOORD 2022-2026

LDIJ, VVD en CDA vormen een brede coalitie om gezamenlijk de 
uitdagingen voor de stad IJsselstein op te pakken. We vinden 
elkaar in onze ambities, de urgentie om de woningnood aan te 
pakken en goede zorg aan onze inwoners te kunnen aanbie-
den. Het belang van een zelfstandig en betaalbaar IJsselstein 

CDA

Nieuw verkeerscirculatieplan binnenstad

Beveiligde stalling voor elektrische fietsen 

Extra aansluiting op A2

Bereikbare stad 
en regio

A2

Meer afvalbakken en deze vaker legen

Bij RMN belegde groentaken herzien 

Versnellen uitvoeren speelruimtebeleid

Fijn wonen in schone 
en groene wijken

Afschaffen hondenbelasting

Leges en heffingen (maximaal) kostendekkend

Zoveel mogelijk gelijkblijvende lasten voor onze 
inwoners

Huishoudboekje 
op orde houden

Uitvoeren beleidsnotitie Kunst en Cultuur

Zichtbaar maken historische elementen in de stad

Ondersteunen aanvraag Pasquilinitoren op 
werelderfgoedlijst te plaatsen

Vitale cultuursector en 
mooie scholen

Duurzaam bouwen is de norm

Inrichten IJsselsteins Energie Transitiefonds

Bijdragen aan Regionale Energie Strategie (RES)

Aan de slag voor 
het klimaat

Uitwerken Toekomstvisie IJsselstein 2040

Regionale samenwerking vanuit kracht en eigenheid

Scherp op  toegevoegde waarde gemeenschappelijke 
regelingen

Sterke stad 
in de regio

welkom

30

Ronald Koehorst (LDIJ), Eveline Schell (VVD) en Edwin Tas (CDA)

met tal van goede voorzieningen staat hierbij voorop. We 
gaan voortvarend aan het werk, samen met de stad, de 
gemeenteraad en de medewerkers van de gemeente. 
Hieronder vindt u een selectie uit de belangrijkste 
afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt.

Behouden en versterken sociale structuren

Behoud zwembad en sportaccommodaties

Ondersteunen verenigingen en vrijwilligers

Onze gemeenschap 
in beweging


