
DESKUNDIG

beter leven 
door beter 

bestuur

OPEN

Deskundig - Het vertrouwen dat we van onze kiezers krijgen is ons heilig. En zij kunnen 
er op hun beurt op vertrouwen dat we integer, met actuele kennis en expertise en met 
volledige inzet ons werk doen. Waar onze eigen ervaring tekort schiet, zoeken we 
ondersteuning. Waar onder de maat gepresteerd wordt, trekken we aan de bel. En 
waar we onze kennis kunnen delen doen we dat van harte. 

Innovatief - Als gemeente krijgen we met steeds complexere vraagstukken te maken. 
Om hier duurzaam beleid voor te ontwikkelen, moeten we onderzoeken, nieuwsgierig 
zijn, durven en uitproberen. We kijken altijd hoe iets beter kan, zonder weg te gooien 
wat goed is. We denken in kansen, zoeken steeds een passende aanpak en staan open 
voor nieuwe ideeën. Ook als die niet van onszelf zijn.

Open - Iedereen die zich inzet in naam van Natuurlijk Nieuwkoop doet dat in alle 
openheid. We verantwoorden graag welke beslissingen we nemen, en kunnen uitleggen 
waarom. Ook als dat geen makkelijk of populair verhaal is. 

Samen - Het laten meedenken en -doen van inwoners, organisaties en bedrijven bij 
beslissingen die hen aangaan is voor ons een tweede natuur. En dat gaat verder dan 
traditionele voorlichting en inspraak. We stimuleren nieuwe vormen van vertegenwoor-
diging en samenwerking om inwoners te betrekken en vooral betrokken te houden. 
En dat is tweerichtingsverkeer. We zijn zowel voor inwonerparticipatie bij overheids-
initiatieven als voor overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven. 

SAMEN

Natuurlijk Nieuwkoop is de partij voor iedereen die goed en gezond 
wil wonen en werken in een van de dertien kernen van de gemeente 
Nieuwkoop. Nu en in de toekomst. 
Dat betekent dat iedereen in de gemeente - ongeacht leeftijd, afkomst 
en opleiding - mee kan doen en gelijke kansen krijgt. En dat betekent 
dat we op alle beleidsvlakken inclusiviteit en de lange termijn als 
leidraad nemen. Net als een eerlijke verdeling van de lusten en lasten.
Zo bouwen we samen met de huidige generaties aan een sociaal, 
duurzaam bloeiend Nieuwkoop voor komende generaties.

DIT IS WIE WE ZIJN

INNOVATIEF

Wij bouwen met de inwoners zelf  
aan een gemeente waar het voor 

iedereen goed en groen 
wonen, werken en samenleven is. 

Nu en in de toekomst.

Onze gemeente moet een 
plek zijn waar iedereen mee kan 
doen, iedereen gelijke kansen 
krijgt, en de lusten en lasten 

eerlijk worden verdeeld.


