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Inleiding

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Soest 
Soesterberg. Wij nemen u graag mee in onze visie op onze 
mooie gemeente. In dit programma leest u waar het CDA de 
komende vier jaar op inzet en wat dat u als inwoner biedt. 
Het CDA is een moderne volkspartij, sterk geworteld in de 
Soester samenleving. Een betrouwbare partij ook, die bereid 
is verantwoordelijkheid te nemen voor deelname aan het 
gemeentebestuur.

Voor het CDA staat centraal dat de kern van het 
samenleven, in Soest, Soesterberg of waar dan ook, is dat 
mensen betrokken zijn, of het nu gaat om gezin, werk, 
vereniging, geloofsgemeenschop, de wijk of het dorp.
Het CDA wil die betrokkenheid van onze inwoners 
versterken.

Het CDA is een lokale partij voor iedereen die wil meedoen 
in onze gemeente. Het CDA is een christendemocratische 
partij en in de bijbel en de christelijke-sociale traditie 
zien we blijvende bronnen voor zingeving, inspiratie 
en spiritualiteit, zowel voor religieus als niet-religieus 
georiënteerde inwoners.

Het CDA maakte tussen 2014-2018 met D66, VVD en Soest 
2002 deel uit van het college van B&W en is trots op wat er 
is bereikt; veel van onze verkiezingspunten zijn gerealiseerd. 

Enkele concrete resultaten:
• De overheveling van zorgtaken naar de gemeente is 

in Soest geleidelijk ingevoerd met zo min mogelijk 
negatieve gevolgen voor de inwoners.

• Er is een ruimhartig beleid in het sociaal domein omdat 
er dankzij het CDA een financiële buffer was van 2 
miljoen euro.

• Er wordt gereserveerd voor de (ver)nieuwbouw 
van scholen in Soest en Soesterberg, de Buut en de 
Wegwijzer in Overhees worden al op duurzame wijze 
verbouwd.

• Een ambitieus, integraal en meerjarig plan van aanpak 
gaat van Smitsveen een wijk maken waar het prettig 
wonen is. Hiervoor is voldoende geld gereserveerd.

• Er wordt weer in (achterstallig) wegonderhoud 
geïnvesteerd. Dit heeft onder andere geleid tot de 
reconstructie van de Wieksloterweg.

• De N237 in Soesterberg is ondertunneld waardoor 
Soesterberg weer ruimtelijk één dorp is. Het tunneldak 
wordt voorzien van een prachtig park met een 
monument dat herinnert aan de geschiedenis van het 
vliegdorp. 

• De Linde is een mooie sociaal-culturele voorziening 
geworden. 

• Er wordt volop gebouwd, en niet alleen in Soesterberg. 
• In Soesterberg worden de plannen met het Dorpshart 

uitgevoerd op de wijze die de Soesterbergers zelf 
hebben gekozen.
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• De onbetaalbare tunnel bij Soest –Zuid is van de 
baan en er wordt gewerkt aan het optimaal maken 
van de verkeersituatie ter plaatse en bij het kruispunt 
Soesterbergsestraat. 

• De lasten voor de inwoners zijn laag gehouden en zijn 
vergeleken met andere gemeenten laag.

• De bezuinigingen op groenonderhoud zijn in deze 
raadsperiode niet uitgevoerd.

Inzet 2018 - 2022
De onderwerpen waarop het CDA zich speciaal wil richten 
zijn in volgorde zoals ze in de hoofdstukken aan de orde 
komen, de volgende:

• Maatschappelijke initiatieven worden verwelkomd en 
burgerparticipatie wordt versterkt door de invoering 
van ‘een recht om uit te dagen’. Daarmee bedoelen 
we dat inwoners van Soest/Soesterberg de uitdaging 
aan kunnen gaan om het initiatief te nemen zélf met 
oplossingen voor problemen te komen.

• In het sociaal domein wordt de aanpak van de 
problematiek van eenzaamheid prioriteit.

• Soest zet zich in voor speciaal basisonderwijs in de 
gemeente, zodat kinderen in Soest naar school kunnen 
en niet met busjes vervoerd hoeven te worden naar 
andere gemeenten.

• De bestaande reserve van 2 miljoen voor het sociaal 
domein blijft bestaan om financiële tegenvallers op te 
vangen en verbeteringen in het sociaal domein mogelijk 
te maken.

• Overlast wordt aangepakt door handhaving en optreden 
tegen strafbare feiten en respectloos gedrag maar ook 
door preventieve ondersteuning bij het vinden van het 
juiste onderwijs, stageplekken of werkplekken voor 
jongeren.

• Een omgevingsvisie voor Soest die bepaalt wat voor 
gemeente Soest wil zijn wordt samen met de inwoners 
opgesteld.

• We zetten fors in op wonen met welzijn en zorg en in 
2018 komt er een concreet actieplan op dit gebied. 

• De gemeente hanteert het principe van bouwen binnen 
de rode contouren.

• Gestimuleerd wordt dat inwoners, ondernemers en 
organisaties duurzaamheidsmaatregelen nemen zodat 
de gemeente Soest in 2030 energieneutraal zal zijn. 

• Bezuinigingen op groenonderhoud gaan van tafel en 
groenonderhoud wordt structureel gefinancierd.

• Een afvalbeleid wordt verkend dat uitgaat van 
betaalbaarheid voor de inwoners, effectiviteit in de 
gehele afvalketen en draagvlak onder inwoners.

• Ondernemerschap in Soest en Soesterberg wordt 
gewaardeerd en gestimuleerd.
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In Soest leven  
we samen
Het CDA ziet Soest als een gemeente waar iedereen zich 
thuis moet kunnen voelen en een bijdrage kan leveren om 
in Soest een mooie samenleving te realiseren. Inwoners, 
verenigingen en maatschappelijke organisaties weten 
vaak goed wat er speelt en welke oplossingen wel of niet 
werken. Daarom is het ook belangrijk inwoners zelf invloed 
te geven op hun omgeving, en uit te gaan van gedeelde 
verantwoordelijkheid. Zo werken we met elkaar aan een 
sterke Soester samenleving waar ieder zijn of haar steentje 
aan bijdraagt.

Een sterke samenleving laat meer ruimte aan de inwoners 
voor eigen keuzes. Dit houdt onder meer in dat er 
minder regels van bovenaf worden opgelegd en er meer 
zeggenschap voor inwoners zelf is. Dat betekent ook dat 
door de gemeente ontwikkeld beleid soms ondergeschikt 
is aan de ideeën en wensen van inwoners. Het CDA wil 
daarmee meer vertrouwen in de politiek en het openbaar 
bestuur bewerkstelligen. 

In Soest en Soesterberg zijn veel betrokken vrijwilligers 
actief. Het CDA wil dat de gemeente dit vrijwilligerswerk 
waardeert en ondersteunt. Het CDA ziet graag dat inwoners 
betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. 

De input van inwoners helpt de politiek om in de 
uiteindelijke besluitvorming een goede afweging te maken 
tussen de verschillende belangen en tussen individuele 
wensen en het algemeen belang.

Een dienstbare gemeente voor inwoners
Het CDA vindt het positief als inwoners van Soest zelf met 
ideeën komen om de leefomgeving te verbeteren. 
Het CDA wil er aan werken dat initiatieven waarmee 
publieke voorzieningen worden aangeboden, het algemeen 
belang wordt gediend en door grote groepen worden 
ondersteund, kunnen worden uitgevoerd. 

De gemeente (raad, college, ambtenaren) zal meer 
ondersteunend moeten optreden en meer durven loslaten. 
Een goede balans tussen de verantwoordelijkheid van de 
gemeenteraad en de betrokkenheid van inwoners is van 
belang, juist ook als belangen van inwoners in het geding 
zijn die niet (willen) participeren. 

De gemeente heeft als taak te zorgen dat burgerinitiatieven 
binnen de juiste kaders tot ontwikkeling kunnen komen. 
De gemeente denkt op een positieve manier mee over 
initiatieven uit de samenleving. De grondhouding zal zijn: 
‘hoe maken we het mogelijk’ in plaats van: ‘welke bezwaren 
zijn er?’ Ook zal de gemeente duidelijk moeten zijn over 
de eventuele onmogelijkheden van plannen. Wij waken 
ervoor dat we in de gemeente allerlei nieuwe regels gaan 
ontwikkelen en instellen die maatschappelijke problemen 
niet écht gaan oplossen, maar vooral leiden tot meer 
bureaucratie.



7

Voor een goede dienstverlening van de gemeente aan 
de inwoners is passende huisvesting nodig van de 
gemeentelijke organisatie. Het CDA is voor flexibel werken 
en dat betekent ook dat ambtenaren bijvoorbeeld in de 
wijken aanwezig moeten kunnen zijn in plaats van in het 
gemeentehuis.

Dit betekent concreet:
• Het gemeenteloket is goed bereikbaar, ook buiten de 

reguliere kantoortijden. 
• Naast digitaal contact is er altijd de mogelijkheid om 

langs te komen op het gemeentehuis zonder een 
afspraak te maken.

• Als de huisvesting van de gemeentelijke organisatie 
moet worden aangepast of uitgebreid kiest het CDA 
voor alternatieven die passen bij een moderne visie 
op een dienstverlenende gemeente. Daarbij past een 
efficiënt en slim gebruik van bestaande ruimten, gebruik 
van ICT-mogelijkheden en alternatieven die niet leiden 
tot grootschalige bouw.

• Gemeentelijke informatie is voor alle Soesters 
beschikbaar, toegankelijk en duidelijk beschreven

• Het CDA wil een publieksvriendelijke versie van de 
begroting en gaat op zoek naar manieren om daar de 
inwoners bij te betrekken. 

• De gemeente hanteert voor de communicatie met de 
inwoners het Nederlands als voertaal.

• De gemeente maakt via een algemeen participatieplan 
duidelijk op welke terreinen participatie kan 
plaatsvinden, hoe nieuwe invullingen van lokale 
democratie kunnen worden gerealiseerd en hoeveel 

ruimte inwoners kunnen krijgen. Een duidelijke rol- en 
taakverdeling tussen gemeente, raad en inwoners is 
belangrijk.

• Met ‘een recht om uit te dagen’ krijgen inwoners de 
mogelijkheid bij de gemeente een alternatief voorstel 
in te dienen om een bepaalde dienst, voorziening of 
ruimtelijk plan in te vullen. De gemeente werkt uit hoe 
dit kan worden vormgegeven.

Samenwerken in de regio
Soest is sterk verbonden met andere gemeenten in de 
regio. Samenwerking is op diverse terreinen belangrijk. 
Bijvoorbeeld op ruimtelijk gebied om de omvang van 
woningbouwplannen af te stemmen en op het gebied van 
zorg om afspraken over de  inkoop van jeugdzorg goed te 
regelen. De Soester politiek moet daarbij zelf beslissingen 
kunnen nemen: de gemeenteraad mag niet voor voldongen 
feiten komen te staan.

Dit betekent concreet:
• Soest is een zelfstandige gemeente en Soest werkt 

zoveel mogelijk samen met andere gemeenten als dat 
voor Soest voordeel oplevert.

• Samenwerkingsverbanden worden alleen aangegaan 
als de democratische controle daarop door de 
gemeente(raad) goed verzekerd is.

• Soest streeft op ruimtelijk gebied afstemming 
en samenwerking na met gemeenten in de regio 
Amersfoort.
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Een gezond sport- en verenigingsleven
Verenigingen, voortkomend uit het initiatief van inwoners 
zelf, zijn het sociale cement van de Soester samenleving. 
Of het nu gaat om sport, cultuur, natuur of welk ander 
onderwerp dan ook. 

Het CDA onderkent dan ook het grote belang van een 
bloeiend verenigingsleven in Soest en Soesterberg. 
Vrijwilligers, waar dan ook actief, vormen een onmisbare 
schakel in de binding en leefbaarheid van Soest en 
Soesterberg. Zij verdienen dan ook ondersteuning vanuit 
de gemeente. De Sport Federatie Soest is daarbij een 
belangrijke gesprekspartner. Voor veel verenigingen zijn de 
lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost. 
Dit speelt vooral bij sportverenigingen. 

Sport is niet alleen een vrijetijdsbesteding, maar is ook van 
belang voor de gezondheid. Het leert deelnemers (jong en 
oud) met regels omgaan, respect te hebben voor anderen en 
mee te helpen aan de leefbaarheid van de samenleving. 
Door jongeren te laten bewegen leveren verenigingen een 
belangrijke bijdrage aan het tegengaan van overgewicht. 
Van groot belang is daarom dat ieder kind kan sporten. 

Het is ook belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen 
op het gebied van muziek, toneel of andere culturele 
vorming. Investering in vrijwilligers - zodat zij goed 
om kunnen gaan met kinderen en jongeren - is hierbij 
onontbeerlijk. Ook is het belangrijk dat verenigingen en 
vrijwilligers de weg weten te vinden naar de hulpverlening 
als zij de indruk hebben dat de situatie van een van hun 
jeugdleden ‘niet pluis’ is.
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Dit betekent concreet:
• Gebouwen voor sport, cultuur etcetera worden efficiënt 

en multifunctioneel gebruikt. Leidend daarbij zijn de 
kosten en de wensen van de gebruikers.

• Soesterberg verdient een goede sociaal-culturele 
voorziening. Het gebouw De Linde fungeert hier al voor 
en dat willen we versterken.

• Bestaande accommodaties voldoen zo spoedig mogelijk 
aan de eisen die daar redelijkerwijs aan gesteld kunnen 
worden.

• Op vrijwilligers en het vrijwilligersloket wordt niet 
bezuinigd.

• Regels voor onkostenvergoeding van vrijwilligers 
worden versoepeld en kosten van de verklaring omtrent 
gedrag (VOG) voor vrijwilligers worden vergoed.

• Verenigingen wordt ruimte gegeven zoveel mogelijk 
economisch zelfstandig te worden.

• De gemeente koopt indien noodzakelijk of gewenst 
coaching in ten behoeve van jeugdtrainers zodat zij 
leren omgaan met kinderen en jongeren die bijzondere 
aandacht nodig hebben.

• Om toegang tot sport en cultuur voor ieder kind 
mogelijk te maken, wordt het jeugdsport- en  
jeugdcultuurfonds breed bekend gemaakt en versterkt 
als blijkt dat de huidige omvang niet toereikend is.

Kunst en cultuur verbinden
Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt 
onder meer bij aan persoonlijke ontplooiing en aan een 
gevoel van verbondenheid. Laagdrempelige voorzieningen, 
bijvoorbeeld voor muziek en lezen moeten beschikbaar 
blijven, juist ook voor ouderen en inwoners die niet veel te 
besteden hebben.

Dit betekent concreet:
• Gestimuleerd wordt dat onder andere via het onderwijs 

kennis kan worden gemaakt met de lokale cultuur en 
geschiedenis van Soest en Soesterberg.

• Kunst en cultuur in de openbare ruimte worden 
ondersteund in samenwerking met lokale initiatieven. 
Voorbeelden zijn Koningsdag, de Gildefeesten, het 
Roggefeest en de Kunst- en Bedrijvenroute Soest.

• De huidige bibliotheekvoorzieningen blijven in stand, 
hierop wordt niet bezuinigd.
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Burgerschap bevorderen
Tolerantie, hoffelijkheid, oprechtheid, respect en 
inschikkelijkheid zijn eigenschappen die we allemaal 
waardevol vinden, maar niet zijn af te dwingen. 
De gemeente kan wel ondersteunend optreden, 
door bijvoorbeeld duidelijk te maken wat niet wordt 
geaccepteerd, wat burgers zelf kunnen regelen en wat we 
van de overheid mogen verwachten. Leren hoe we goed met 
elkaar omgaan, kan niet vroeg genoeg beginnen. 
Dat is grotendeels de rol van ouders, maar de gemeente kan 
daarbij ook een handje helpen.

Dit betekent concreet:
• De financiële ondersteuning van de gemeente om de 

maatschappelijke stage van scholieren te realiseren 
blijft. Ook het uitreiken van het jeugdlintje wordt 
voortgezet.

• Als nieuwe inwoners van de gemeente de Nederlandse 
nationaliteit krijgen uitgereikt, is dat een belangrijke 
gebeurtenis en de gemeente maakt van deze dag een 
dag van betekenis.

• Het project ‘Wij zijn Soest’ heeft tot doel mensen in 
Soest bij elkaar te brengen en wordt daarom voortgezet.
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Rust en ontmoeting zijn waardevol
Het CDA hecht aan de zondag als de dag die in onze cultuur 
is uitgegroeid tot een moment van rust, bezinning en 
ontmoeting. Allereerst vanuit onze christelijke achtergrond: 
zes dagen in de week om te werken en één dag voor rust, 
sociale ontmoetingen, mantelzorg, kerkgang etcetera.

Het CDA wil ook de concurrentiepositie van kleine 
ondernemers beschermen en de diversiteit in het 
winkelaanbod aanmoedigen danwel behouden. Een 
koopzondag ondermijnt de concurrentiepositie als 
ondernemers er niet aan  meedoen. Uit onderzoeken blijkt 
dat koopzondagen niet echt leiden tot omzetverruiming 
maar alleen tot omzetverschuiving. 

Dit betekent concreet:
• Het CDA wil de openstelling van winkels op zondag niet 

verder uitbreiden en bij voorkeur beperken. Hiervoor 
is wel overleg door de gemeente met inwoners en 
ondernemers noodzakelijk. Regionale effecten zullen 
hierbij worden meegewogen.
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In Soest zijn we 
zorgzaam
Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel 
als mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht, leeftijd, 
seksuele geaardheid, hoogte van het inkomen en vermogen 
of eventuele beperkingen. We nemen verantwoordelijkheid 
voor onszelf, maar ook voor de mensen in onze omgeving. 
Ieders bijdrage en inzet in de maatschappij wordt dan ook 
gewaardeerd.

Niet iedereen kan volledig voor zichzelf zorgen. Mensen 
die dat nodig hebben worden ondersteund op een wijze die 
bij hen past. Het CDA zet in op een samenleving die een 
goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet 
van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht 
netwerk dat werkt volgens het principe: één gezin, één plan, 
één hulpverlener.

Starten met preventie
Het welbevinden van mensen staat voor het CDA 
centraal. De opgave voor de gemeente is om, samen met 
maatschappelijke organisaties en sportclubs, te zorgen 
voor een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren. De 
kosten van investeringen in welzijn, cultuur en sport zijn 
minder hoog dan zorgkosten. Preventie is dan ook beter 

dan genezen; iedereen is gebaat bij goede voorlichting 
over bijv. roken, alcohol- en drugsgebruik, gokverslaving en 
gezonde voeding. Voorlichting over de effecten van sport, 
goede voeding en leefgewoonten hoort daar bij, alsmede 
concrete acties zoals de verkrijgbaarheid in kantines 
van sportverenigingen en scholen van alleen gezonde 
producten.

Dit betekent concreet:
• Soest zet stevig in op preventiebeleid. Gemeente, 

scholen, (sport)verenigingen etcetera werken hieraan 
mee om zorg en welzijn voor jongeren te bevorderen. 
Dit kan door bijvoorbeeld een gezamenlijk convenant op 
te stellen.

Zorg op maat leveren
Het CDA gaat uit van de waardigheid van mensen en dat 
mensen zelf willen beslissen over hun gezondheid. 
Ons vertrekpunt is wat mensen wél kunnen en hoe we 
kunnen aanvullen wat niet meer mogelijk is. Dat vergt 
maatwerk. We blijven uitgaan van een integrale benadering, 
omdat het belangrijk is om bij gezinnen of personen met 
meerdere problemen deze problemen in samenhang aan te 
pakken.

Het CDA wil dat de mens centraal staat in de zorg, zowel 
bij het verlenen van de zorg als bij de bekostiging ervan. 
Daarom zijn we voorstander van persoonsvolgende 
bekostiging waar dat kan. Het vragen van een eigen bijdrage 
is niet vreemd, maar we willen niet dat mensen daarom 
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zorg mijden. Een stapeling van eigen bijdragen willen we 
voorkomen. Het is beter en vaak ook goedkoper om zo 
vroeg mogelijk zorg te kunnen bieden.

Dit betekent concreet:
• Het voor Soest geldende ruimhartig 

verstrekkingensysteem blijft bestaan.
• Bij de verdeling van het beschikbare budget voor zorg 

is de financiële draagkracht van mensen een belangrijk 
criterium.

• Met zorgorganisaties worden afspraken gemaakt over 
de kwaliteit en maatwerk bij de huishoudelijke hulp 
wanneer een algemene voorziening niet toereikend is.

• In de zorg wordt ingesteld dat inwoners met het ‘recht 
om uit te dagen’ voorstellen kunnen doen om zelf de 
zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor 
zorg die wordt aangeboden door de gemeente.

• Bij beleid voor het sociaal domein wordt ook kennis 
betrokken vanuit kerkelijke en maatschappelijke 
organisaties over onderwerpen als armoede, 
gezinsproblematiek, verslavingen. Tevens worden de 
contacten met deze organisaties in stand gehouden. 

• We nemen maatregelen die voorkomen dat gezinnen 
met kinderen en/of middeninkomens buiten regelingen 
vallen of door stapeling van eigen bijdragen zorg mijden 
of onevenredig financieel nadeel ondervinden. Te 
denken valt aan een maximum bedrag met betrekking 
tot de jaarlijkse eigen bijdragen.

Wonen met welzijn en zorg
De meeste mensen die zorg nodig hebben willen dit zo 
goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving organiseren. 
Wij willen deze zorg dicht bij huis verstrekken en nog beter 
organiseren, zodat de professionele zorg en ondersteuning 
beter aansluiten bij de keuzes van de inwoners. Innovatie 
en nieuwe medische inzichten kunnen daarbij helpen en het 
persoonsgebonden budget kan een belangrijk instrument 
zijn om die zorg naar eigen wens in te richten.

Dit betekent concreet:
• De gemeente maakt flexibele bouwconcepten voor 

wonen en zorg voor bijv. een gehandicapt kind of familie 
in de directe woonomgeving mogelijk, door onder meer 
vergunningen voor een bepaalde duur af te geven.

• Soesters en Soesterbergers die dat willen, hebben 
de mogelijkheid in de eigen wijk oud te worden. De 
gemeente maakt daartoe zo nodig bijvoorbeeld ook 
meergeneratie- en mantelzorgwoningen mogelijk. De 
gemeente stimuleert de ontwikkeling van projecten 
voor wonen en zorg. Voorbeelden zijn woonvormen voor 
dementerenden en begeleid zelfstandig wonen van licht 
verstandelijk gehandicapten en daarvoor in aanmerking 
komende GGZ-cliënten.

• Initiatieven waarbij bijvoorbeeld buurten, verenigingen, 
bedrijven en kerken met elkaar alledaagse zorg voor 
ouderen en zieken in hun eigen omgeving organiseren, 
worden waar mogelijk door de gemeente ondersteund.
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Mantelzorgers ondersteunen
Veel mensen zorgen graag voor elkaar, maar als het gaat om 
mantelzorg is dat vaak niet vrijwillig: men kiest er veelal niet 
voor en men kan er ook niet zo maar mee stoppen; het is een 
grote verantwoordelijkheid. Vaak ziet men zichzelf ook niet als 
mantelzorger, maar als partner, kind, familie of vriend(in). 

In communicatie en beleid dient hiermee rekening te worden 
gehouden. Daarbij speelt dat mantelzorg zwaar kan zijn. 
Dagopvang en respijtzorg (de zorg van de mantelzorger wordt 
tijdelijk overgenomen) in de gemeente moet op orde zijn zodat 
mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. 

De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, 
bijvoorbeeld door individuele coaching en training. Specifieke 
aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Vaak zijn zij beperkt 
in hun mogelijkheden een eigen leven op te bouwen, kunnen 
geen leeftijdgenootjes ontvangen of op sport gaan. Belangrijk is 
hen waar mogelijk te ondersteunen. 

Het bieden van laagdrempelige trefpunten en goede 
voorlichting is belangrijk. Zo nodig wordt de expertise op dit 
terrein binnen de gemeente uitgebreid. Het is belangrijk te 
onderzoeken hoe mantelzorgers kunnen worden ondersteund, 
of degene waarvoor men zorgt nu in onze gemeente woont 
of niet. Het is belangrijk dat werkgevers rekening houden met 
andere taken die werknemers naast hun werk in het leven 
hebben, zoals vrijwilligerswerk of zorgtaken. 

Dit betekent concreet:
• Mantelzorgers krijgen gratis cliënt-ondersteuning als 

belangrijke steun in de rug. 
• Gestimuleerd wordt dat de mantelzorger of 

andere ondersteuners een vaste positie bij het 
keukentafelgesprek krijgen.

• De gemeente geeft blijk van haar waardering voor 
mantelzorgers door het mantelzorgcompliment te 
behouden.

• De gemeente zorgt voor een mantelzorgvriendelijk 
woonbeleid bijvoorbeeld door het versoepelen van 
regels met betrekking tot tijdelijke mantelzorgunits.

• Initiatieven als het opzetten van een respijthuis 
mantelzorg in Soest, worden ondersteund door de 
gemeente. 

• Het steunpunt Mantelzorg wordt uitgebreid als dit 
nodig is.

• Bij de ondersteuning wordt speciale aandacht gegeven 
aan de groep jonge mantelzorgers.

• De gemeente werkt eraan op korte termijn een 
“mantelzorgvriendelijke gemeentelijke organisatie” te 
zijn en stimuleert ondernemers in de gemeente dit ook 
te worden.
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Iedereen betrekken, van jong tot oud 
Een toenemend probleem is dat mensen het gevoel hebben 
er niet meer bij te horen. Men mist het kopje koffiedrinken 
bij de buren, men kan zelf lastig de deur uit, als men ouder 
wordt zijn leeftijdgenoten soms weggevallen, familie woont 
niet altijd dichtbij. 

Het gevoel er alleen voor te staan komt in alle 
leeftijdscategorieën voor, waarbij onze ouderen de grootste 
groep vormt. Wij willen bestaande maatschappelijke en 
sociale verbanden versterken. Belangrijk is inwoners te 
stimuleren om sociale contacten op te bouwen en te blijven 
onderhouden alsmede hiervoor mogelijkheden te bieden. 
Vooral voor ouderen is dit belangrijk, mede omdat bij hen de 
kring van familie, vrienden en kennissen eerder kleiner dan 
groter wordt.

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente ontmoeting 
in de wijken stimuleert en zo nodig ondersteunt. Locaties 
en/of gebouwen moeten hier wel geschikt voor zijn.  
Het bereikbaar maken van voorzieningen door inzet van 
bijv. buurtbussen en toegankelijk openbaar vervoer draagt 
hieraan bij.

De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor 
het gemeentelijke zorgbeleid. Om goed voorbereid te 
zijn op de toekomst gaat de gemeente in overleg met 
ouderenorganisaties als PCOB, KBO en COSBO, om te horen 
wat belangrijk is voor de zorg van later. Een speerpunt 
daarbij is omgang met dementie. Uitgangspunt is daarbij in 
te zien dat “de oudere” niet bestaat.

Dit betekent concreet:
• Er komt een brede gemeentelijke aanpak van 

eenzaamheid. 
• Projecten van (vrijwilligers) organisaties die gericht zijn 

op het elkaar ontmoeten van mensen voor wie dat lastig 
is geworden, worden gesteund.

• “Seniorvriendelijk beleid” wordt ontwikkeld op terreinen 
van bijvoorbeeld wonen en bereikbaarheid. 

• De gemeente wordt zo ingericht dat mensen met 
dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen in de 
samenleving en daarom worden projecten gesteund die 
bijdragen aan een dementievriendelijke gemeente.

• Een goed toegankelijk loket biedt alle informatie over 
voorzieningen rond zorg, wonen en welzijn en ouderen.

• Om ontmoeting te faciliteren onderzoekt de gemeente 
of basisscholen, die goed verspreid liggen in de wijken, 
een wijkfunctie kunnen krijgen om sociale samenhang te 
bevorderen in de wijk. Uiteraard mag dat niet ten koste 
gaan van de onderwijsfunctie.

• Een portefeuillehouder ouderen in het college brengt 
samenhang in de aanpak van vraagstukken die ouderen 
in de gemeente raken.



16

Er zijn regelingen waar men dan gebruik van kan maken, 
maar deze regelingen zijn niet altijd even bekend. Goede, 
toegankelijke en begrijpelijke informatie over dergelijke 
regelingen is dan ook van groot belang. 

Dit betekent concreet:
• De gemeente voert een ruimhartig 

schuldsaneringsbeleid en steunt financiële en praktische 
initiatieven die voorkomen dat mensen in de schulden 
raken of hen helpt er weer uit te komen. Een goed 
voorbeeld is SchuldHulpMaatjes.

• Faciliteiten om armoede onder kinderen tegen te 
gaan, worden in een kindpakket samengevat zodat 
overzichtelijk is welke faciliteiten ten goede komen 
aan kinderen. De Stichting Leergeld heeft hierin een 
belangrijke rol.

Armoede bestrijden
Armoede leidt ertoe dat mensen financieel in de problemen 
kunnen komen, maar vaak ook op andere terreinen 
problemen tegenkomen, zoals een slechtere gezondheid, 
een lagere deelname aan sport- of andere verenigingen en 
een grotere kans op een sociaal isolement. 

Mensen met een laag inkomen of een uitkering verkeren dan 
ook vaak in een situatie die zij zelf ook niet wensen. Men is 
in eerste instantie zelf verantwoordelijk om een inkomen te 
verwerven. Als als dat niet lukt moet er voldoende financiële 
ondersteuning zijn. 
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Geld voor zorg goed besteden 
De opgave voor de gemeente Soest is om goede zorg te 
leveren voor het bedrag dat ze daarvoor beschikbaar heeft. 
Voor ons is het uitgangspunt: ‘Rijksgeld bestemd voor de 
zorg wordt besteed aan zorg’. Innovaties kunnen de kwaliteit 
van zorg verbeteren. 

Het is daarom zaak om eventuele overschotten deels in te 
zetten voor innovatie in de zorg en het resterende deel toe 
te voegen aan de reserve voor het sociaal domein. Daarmee 
kan straks ook echt voor minder geld goede zorg worden 
geleverd, maar kunnen onverhoopte tegenvallers toch 
worden opgevangen.

Dit betekent concreet: 
• Geld voor het sociaal domein blijft behouden voor het 

sociaal domein. 
• De bestaande financiële reserve sociaal domein van 

2 miljoen blijft bestaan om tegenvallers op te vangen 
en verbeteringen in het sociaal domein te kunnen 
realiseren.

• Een klein deel van het zorggeld kan gestoken worden in 
een Innovatiefonds bestemd om vernieuwende ideeën 
in de zorg op gang te helpen.

• De gemeente voert waar het kan regie, in samenwerking 
met onder andere zorgverzekeraars en zorgkantoren, 
om gebeurtenissen zoals in Soesterberg rondom de 
Heybergh te voorkomen.
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In Soest zijn we 
kindvriendelijk
Voor het CDA is elk gezin van waarde. Zij vormt 
het startpunt van ons leven waar we, als het goed 
is, in geborgenheid mogen opgroeien. Door allerlei 
omstandigheden zien we ook steeds meer samengestelde 
gezinnen. In veel gezinnen spelen ook andere familieleden 
een belangrijke rol in het dagelijks leven van kinderen. 

De zorg voor veel kinderen zou ondenkbaar zijn zonder de 
inzet, liefde en aandacht van de naaste omgeving van het 
kind. Wij hebben daar grote waardering voor en zien het als 
een plicht om ook deze vorm van zorg te ondersteunen.

Onderwijs biedt kansen
Het is in de eerste plaats de taak van ouders om hun 
kinderen thuis goed voor te bereiden op hun rol en plek in 
de samenleving en de wereld daarbuiten. Daarnaast heeft 
ook het onderwijs daarin een belangrijke taak. 

Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans 
om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot 
volwaardige en betrokken inwoners. Hoewel de invloed 
van gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, 
moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor het 

onderwijs. Belangrijk is dat onderwijs en lokale overheid 
elkaar weten te vinden om goede afspraken te maken over 
de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdzorg. Ook 
omdat voor wat betreft preventie de scholen een belangrijke 
signalerende rol hebben. 

Soest kent net als andere gemeenten veel inwoners die 
moeite hebben met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven 
en rekenen. Het is voor hen een serieuze handicap in een 
wereld van internet, e-mail en sociale media. Kinderen 
worden via het onderwijs taal- en rekenvaardig. Een 
tweedeling op basis van taal- of rekenvaardigheden willen 
wij voorkomen. Volwassenen die moeite hebben met lezen, 
schrijven of rekenen moeten zich daarop kunnen verbeteren.
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 Dit betekent concreet:
• Ouders/verzorgers hebben het laatste woord waar hun 

kind naar school gaat. Dat betekent geen gedwongen 
gemeentelijk spreidingsbeleid.

• De gemeente zet in op het op zo jong mogelijke leeftijd 
bereiken van kinderen met een taalachterstand en biedt 
een passend educatieaanbod aan. Ouders van deze 
kinderen worden actief gestimuleerd en zo veel mogelijk 
verplicht een taalprogramma te volgen omdat anders 
het positief effect bij de kinderen verloren gaat. 

• In het Integraal huisvestingsplan onderwijs komt 
meer aandacht voor het regelen van een gezond 
binnenklimaat in de school.

• Initiatieven die leiden tot multifunctioneel gebruik van 
onderwijsgebouwen worden van harte ondersteund 
en gestimuleerd door de gemeente waar het leidt tot 
het gebruik van de gebouwen voor activiteiten die 
bijdragen aan de sociale cohesie in een wijk. Daarbij 
staat vanzelfsprekend het belang van de oorspronkelijke 
onderwijsfunctie van de school voorop. Integrale 
Kindcentra verdienen de voorkeur.

• In de klas, op het schoolplein en in kindcentra spreken 
kinderen en leerkrachten de Nederlandse taal. Kinderen 
en ouders met een taalachterstand worden actief 
gestimuleerd de taal te leren, zodat ook zij kunnen 
meekomen en er geen ongewenste tweedeling ontstaat. 

• De gemeente sluit een convenant aanpak 
laaggeletterdheid met relevante maatschappelijke 
organisaties, het bedrijfsleven en onderwijs om 
laaggeletterdheid snel te signaleren en aan te pakken.

Gezinnen ondersteunen
Ouders en scholen moeten de weg weten te vinden naar de 
lokale toegang tot jeugdhulp. Het CDA vindt het belangrijk 
dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate 
verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. 

Het is belangrijk bureaucratie en fragmentatie in de 
hulpverlening terug te dringen: we gaan uit van wat past bij 
de persoon, niet wat past in het systeem. Alle kinderen in 
Soest moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en 
volop mee te doen aan de maatschappij.

Dit betekent concreet:
• Ouders en jeugdigen hebben recht op snelle hulp 

als er signalen zijn dat er in de situatie van kinderen 
iets ernstig mis is. In dat geval moet ook “achter de 
voordeur” kunnen worden ingegrepen.

• Bij uithuisplaatsing vindt het CDA het essentieel dat 
kinderen zoveel als mogelijk binnen een gezinsvorm 
verder kunnen opgroeien, dus in een pleeggezin of 
gezinshuis.

• De gemeente regelt een goede samenwerking tussen 
basisscholen en wijkteams. Vooral om zo de drempel 
voor ouders bij de wijkteams te verlagen.

• Inwoners worden tijdig en volledig geïnformeerd over 
toegang tot hulp, ondersteuning en vergoedingen 
hiervoor.



20

Toegankelijke zorg
Sociaal team en jeugdteam functioneren in het algemeen 
goed in Soest. Van doorslaggevend belang is wel dat de 
toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren op het 
juiste moment naar de meest adequate zorg worden geleid: 
dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Soms 
kan beter bij een andere gemeente worden aangesloten. 
Essentieel is ook dat ouders niet een zoektocht hoeven te 
ondernemen om ondersteuning te krijgen.

Dit betekent concreet:
• Er wordt blijvend gewerkt aan een goede overgang 

tussen verschillende vormen van zorg. Dit geldt vooral 
voor de overgang rond de leeftijd van 18 jaar.  
De gemeente begeleidt kinderen, jongeren en hun 
familie daarin duidelijk en tijdig.

• Soest gaat experimenten met nieuwe 
financieringsvormen waarbij de te behalen 
resultaten vanuit de eigen verantwoordelijkheid van 
zorginstellingen en professionals leidend zijn.

Kindvriendelijke buurten
Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving 
waarin het kan spelen en veilig opgroeien, zowel binnen als 
buiten. Een goede inrichting van de openbare ruimte die 
buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt is daarom 
essentieel. Investeringen in een kindvriendelijke omgeving 
en goede gezinsbegeleiding komen direct de jeugd ten 
goede en kunnen dure zorgstructuren en de inzet van 
jeugdzorg beperken.

Dit betekent concreet:
• De gemeente zorgt, in samenspraak met de buurt voor 

goede (ook informele) speelmogelijkheden in de wijk.
• Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, 

zoals speel-o-theken, speeltuinen, scouting en 
kindervakantiewerk kunnen rekenen op medewerking 
van de gemeente.

• De gemeente zet in op natuurlijke groene buiten(speel)
plaatsen bij scholen. 
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In Soest voelen 
we ons veilig
Waarden en traditie zijn belangrijk voor de samenleving. 
Veel mensen ervaren hun eigen leven als goed, maar maken 
zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan, ook in Soest. 

Hoffelijkheid op straat, respect voor elkaar, iets over hebben 
voor de ander: dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse 
tradities – lokaal en nationaal – al generaties lang worden 
doorgegeven. Christendemocraten koesteren de waarden 
die vastigheid geven en de tradities die onze samenleving 
bijeen helpen houden.

Het CDA wil dat bewoners zich in onze gemeente betrokken 
voelen bij de buurt en straat waar ze wonen. Dat bevordert 
de leefbaarheid, veiligheid en saamhorigheid. Dat betekent 
dat inwoners ook de ruimte hebben om de eigen omgeving 
vorm te geven. 

Handhaven van regels
Veiligheid is een basisbehoefte in een samenleving. 
Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van 
criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, 
diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in 
de maatschappij, zoals woninginbraken. Maar ook op 
verkeersoverlast, een veilige schoolomgeving en openbare 

ruimte en op overlast van rondhangende jongeren en 
vandalisme.

Het CDA wil stevige maatregelen inzetten als dat nodig is, 
maar beter is het te voorkomen dat problemen ontstaan. 
Daarom richt het CDA zich allereerst op preventie, maar ook 
handhaving is van groot belang.

De wijkaanpak in Smitsveen, gericht op preventie maar 
ook op optreden bij niet-gewenst gedrag, vereist een reeds 
ingezette integrale aanpak van de problemen en zal stevig 
worden voortgezet. 

Veiligheid is een fundamenteel recht van een ieder, maar bij 
cameratoezicht, preventief fouilleren en andere maatregelen 
die ingrijpen in de rechten van mensen moeten we ons er 
van bewust zijn dat niet elk risico kan worden uitgesloten en 
dat privacy ook een belangrijke waarde is.
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Dit betekent concreet:
• Handhandhaving is gericht op prioriteiten van de 

gemeenteraad. Voor het CDA is de top 4: inbraken, 
vandalisme, intimidatie (waaronder de zogeheten 
babbeltrucs) en veiligheid in het verkeer.

• De wijkagent is goed zichtbaar in de buurt. 
Machogedrag en intimidatie, de zogenaamde 
‘straatcultuur’, wordt aangepakt. Elkaar aanspreken 
moet ook door inwoners zelf kunnen worden gedaan.

• De gemeente herstelt snel vernielingen in de openbare 
ruimte. Om inwoners bewust te maken van de impact 
van vandalisme worden jaarlijks de herstelkosten 
gepubliceerd. Hierbij gaat het ook om de overlast van 
vuurwerk.

• Overtredingen worden snel afgewikkeld; lik-op-
stukbeleid voor de daders en informeren van 
slachtoffers of melders van overlast over de afloop 
hoort daarbij.

• De gemeente werkt er aan dat coffeeshops in de 
gemeente verdwijnen.

• Speciale aandacht verdient de aanpak van de 
toenemende cybercrime. Daarbij wordt zoveel mogelijk 
samengewerkt met andere instanties.

Veilige buurten
Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede 
verkeersveiligheid. Het CDA is daarom voorvechter van 
veilige verkeerssituaties vooral bij maatschappelijke locaties 
zoals scholen en sportclubs. Kinderen moeten veilig naar 
school of naar sport kunnen lopen en fietsen. Daarom wil 

het CDA in kinderrijke buurten, en op de hoofdwegen waar 
kinderen en jongeren vaak oversteken, een gerichte aanpak 
van overlast en verkeersonveilige situaties realiseren.
In straten in de omgeving van deze voorzieningen en op 
de hoofdwegen worden snelheidsverlagende maatregelen 
genomen, is voldoende verlichting (sociale veiligheid) en is 
de verkeerssituatie ingesteld op het langzame verkeer.

Dit betekent concreet:
• Achterstanden in wegonderhoud (met name 

in woonwijken) worden weggewerkt en goed 
onderhouden, veilige fietspaden en snelfietsroutes 
worden aangelegd, zeker nu het gebruik van elektrische 
fietsen toeneemt.

• Snelheidscontroles en handhaving op de wegen in de 
gemeente moeten de verkeersveiligheid vergroten.

• Soest onderneemt acties om te horen tot de 10 meest 
verkeersveilige gemeenten van Nederland.
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In Soest zijn we 
toekomstgericht
Soest is een vitale en levendige gemeente. Als we dat ook 
de komende jaren willen zijn zal de kern Soest ongeveer 
hetzelfde aantal inwoners moeten zien te behouden in de 
toekomst. Alleen al om te zorgen dat de winkels voldoende 
klanten blijven houden, scholen voldoende kinderen hebben 
of sportverenigingen voldoende leden. 

Momenteel is het inwoneraantal in Soest ca. 39.500 
personen. In Soesterberg wordt de komende jaren volop 
gebouwd om het dorp uit te laten groeien tot circa 9.000 
inwoners. Omdat het gemiddeld aantal bewoners per 
woning in de komende periode steeds lager zal worden én er 
al veel vraag naar woonruimte is, heeft dit als gevolg dat er 
dan woningen gebouwd moeten worden. De meest recente 
berekeningen gaan uit van circa 1100 woningen tot het jaar 
2030 in de kern Soest.

In Soest woont jong en oud
Het CDA vindt het belangrijk dat Soest een plek blijft waar 
jong en oud kan wonen. Je groeit er op, gaat er naar school, 
je sport er, je gaat studeren en vertrekt misschien naar 
Utrecht, Amsterdam of Maastricht, maar je komt regelmatig 
weer even terug voor je familie- en vriendenkring.  
Als je je eerste baan hebt, kun je er terecht voor een 

betaalbare woning en als het gezin uitbreidt kun je in Soest 
blijven wonen, kunnen je kinderen er naar school en naar 
een vitale sportvereniging.

Nog later, als de kinderen het huis uit zijn, kun je zelf 
kleiner gaan wonen en heb je zorgarrangementen die bij die 
levensfase passen; kortom: je kunt, als je dat wilt, je gehele 
leven in Soest of Soesterberg blijven wonen. 

Het CDA benadrukt het belang van het behoud van de 
ruimtelijke kenmerken van Soest. Het CDA ziet Soest als 
een plaats die betaalbaar is voor gezinnen, dicht bij de grote 
steden is gelegen maar toch ”dorps” van karakter is en een 
gevarieerd en gewaardeerd landschap kent. 

De Soester Duinen, De Eem, de Eng, de bossen bij 
Pijnenburg en de Paltz en het Park van de Vliegbasis; ze 
maken tezamen dat Soest een unieke gemeente is, vooral 
omdat al dat moois te vinden is binnen de drukbevolkte 
Randstad. 

Dat zorgt ook dat zowel de druk op het landschap als op de 
woningvoorraad in Soest groot is en zal toenemen. Het is 
zaak die goede kenmerken van Soest als een groene oase, 
een Groene buitenplaats in de Randstad, te behouden.

In Soesterberg zijn ontwikkelingen in gang gezet die van 
het dorp een schitterend dorp met een eigen karakter 
maken; Soesterberg wordt dan ook zeker geen vinexwijk. In 
Soesterberg zijn de huidige plannen toereikend om uit te 
groeien tot een dorp van circa 9.000 inwoners.
De uitgangspunten hebben gevolgen voor de omvang 
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van de ruimte voor woningen, wegen, openbaar groen, 
bedrijventerreinen, sport- en recreatievelden, duurzame 
energie etcetera.

In 2019 of 2020 moeten gemeenten aan de slag met het 
opstellen van een visie op de omgeving. Soest is hier al mee 
bezig. Betrokkenheid van bijvoorbeeld inwoners, instellingen 
en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie is 
voor het CDA vanzelfsprekend.

Het CDA is altijd uitgegaan van het principe van de ‘rode 
contouren’, dat wil zeggen, de lijnen rond de dorpskernen 
waar buiten niet gebouwd mag worden. We hechten veel 
aan het beschermen van de gebieden die het waard zijn 
te behouden. Tegelijk is het nodig de consequenties te 
doordenken als er geen terreinen meer zijn binnen de 
bebouwde kern. Het volbouwen van open plekken kan niet 
eindeloos doorgaan.

Het CDA wil voor nieuwe woonoplossingen volledig 
inzetten op het gebruik van leegstaande panden, 
bestemmingswijzigingen voor woningen, herontwikkeling, 
almede op inbreidingslocaties in Soest zelf. Initiatieven 
hiertoe worden dan ook sterk gestimuleerd en ondersteund.
Pas daarna kan een verschuiving van de rode contour aan 
de orde komen. Voor het CDA is van doorslaggevend belang 
dat wij in onze gemeente duidelijkheid hebben over de 
gebieden die we zo uniek en het behouden waard vinden 
dat we daar geen enkele bebouwing toestaan.

Dit betekent concreet:
• Het CDA wil dat met de inwoners de discussie wordt 

gestart over de gebieden in de gemeente die te allen 
tijde bescherming verdienen.

• In Soesterberg zijn veel ruimtelijke ontwikkelingen in 
gang gezet. Belangrijk is aandacht te hebben voor het 
voorzieningenniveau gericht op de nieuwe mix van 
inwoners en voorzieningen voor jong en voor oud.  

• Het is belangrijk in Soesterberg voorzieningen als 
scholen en kinderopvang  goed te spreiden zodat 
kinderen naar een school kunnen op korte afstand 
van huis. Daarom is het CDA groot voorstander van 
verplaatsing van de Postiljon naar de campus noord.

• Het CDA ziet graag een gevarieerd en uitgebreid 
winkelaanbod in Soesterberg. Om een tweede 
supermarkt in het dorp te kunnen realiseren is een 
stimulerende en faciliterende houding van de gemeente 
gewenst.

• De gemeente stelt een leegstandsbeleid op om te 
voorkomen dat gebouwen of ruimten niet (her)gebruikt 
kunnen worden.

• Bij bedrijventerreinen met veel leegstand of 
verloedering wordt middels een kosten/baten analyse 
gekeken naar een mogelijke transformatie naar 
wonen. Een goed voorbeeld is de transformatie van  
Soesterberg Noord.

• Er wordt geïnvesteerd in het behoud van monumenten, 
zowel groot als klein erfgoed.

• Bezuinigingen op groenonderhoud gaan van tafel en 
groenonderhoud wordt weer structureel betaald.

• Agrarische ondernemers krijgen mogelijkheden voor 
economische verbreding van hun bedrijf.
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Een werkende woningmarkt
De woonwensen van de Soester inwoners moeten 
centraal staan bij het woonbeleid en het woonbeleid moet 
gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en 
maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, over 
woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die 
levensloopbestendig zijn. 

Ook de kwaliteit van de buurten is hierbij relevant. Het 
stedenbouwkundig ontwerp van nieuwe bouwplannen 
zal inzetten op de woonbeleving van de inwoners, nl. een 
veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke woonomgeving. 
De ruimtelijke kwaliteit is van grote waarde.

Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap investeert het 
CDA graag in duurzame woningen. Dat doen we vooral door 
maatregelen die een groter maatschappelijk effect hebben. 
Voorbeelden hiervan zijn het maken van afspraken met 
woningbouwcorporaties over verduurzamen en investeren 
in duurzame maatschappelijke voorzieningen (sportclubs, 
scholen).

Belangrijk is zo te bouwen dat starters en mensen met een 
middeninkomen, maar ook senioren een geschikte woning 
kunnen vinden. Dit is zowel van toepassing op de bestaande 
woningvoorraad als op nieuwbouw.

Dit betekent concreet:
• Het CDA zet in op levensloopbestendige wijken, waar 

kinderen kunnen opgroeien en mensen gezond oud 
worden. Dat vergt ook goede voorzieningen.

• Woningbouw wordt afgestemd op de woningbehoefte, 
vooral ook in kwalitatieve zin. Renovatie en 
herontwikkeling van de bestaande woningvoorraad en 
bedrijfspanden dragen bij aan oplossingen om onnodige 
leegstand voorkomen en de problematiek van de 
huidige en toekomstige vraag naar woonruimte mede 
op te lossen.

• De gemeente geeft extra aandacht aan maatregelen die 
doorstroom op de woningmarkt bevorderen.

• De gemeente stimuleert experimenteren met 
vernieuwende woonvormen waarbij bijv. wonen met 
welzijn en zorg of werk wordt gecombineerd en maakt 
afspraken over bouwen voor het middensegment  (m.n. 
huurwoningen).

• De locatie Orlandogebouw ziet het CDA als een 
goede locatie voor wonen met welzijn en zorg voor de 
doelgroep senioren in Soest. 

• Met woningcorporaties wordt een actief beleid 
afgesproken, gericht op verruiming van de 
woningvoorraad en met corporaties worden afspraken 
gemaakt over verduurzaming van de woningvoorraad 
met doelen voor de komende 10 tot 15 jaar. Bij 
nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt rekening 
gehouden met spreiding over de gehele gemeente 
Soest.

• Bij de gemeentelijke taak vergunninghouders te 
huisvesten wordt nadrukkelijk rekening gehouden 
met de toegankelijkheid van de sociale huur voor 
alle starters, gezinnen en anderen die in Soest een 
huurwoning zoeken.
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Sportvoorzieningen
Het is een landelijke tendens dat sporten en bewegen 
minder in verenigingsverband gebeurt. Belangrijk is na 
te gaan in welke mate dit in Soest het geval is en wat de 
gevolgen voor verenigingen en sportaccommodaties zijn. 

De afgelopen jaren heeft de sport een belangrijke 
bezuinigingsoperatie ondergaan. Het is nu tijd voor de 
nodige investeringen, waarbij het belangrijk blijft het 
gemeenschapsgeld efficiënt te besteden.

Dit betekent concreet:
• Het CDA gaat uit van het bestaande beleid met 

betrekking tot de sportaccommodaties. Dit betekent 
zoveel mogelijk gebruik door meerdere gebruikers, zoals 
sportverenigingen en onderwijs. 

• Een nieuwe sporthal moet voldoen aan een aantal eisen 
zoals betaalbaarheid, korte afstand tot de omringende 
basisscholen en veilige routes voor kinderen, voldoende 
draagvlak onder sportverenigingen, onderwijs en 
bewoners en efficiënt gebruik door onderwijs en sport. 

• Bij de inrichting van de accommodaties voor de 
buitensporten is de ruimtelijke inpassing een belangrijk 
uitgangspunt. Dit betekent onder andere een voorkeur 
voor en het stimuleren van het gezamenlijk gebruiken 
van sportvelden door verschillende verenigingen.
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Bewegen in de buitenruimte
De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn 
bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen 
zich gezonder. 

Dit betekent concreet:
• Elke wijk heeft (speel)plekken als ontmoetingsplek 

voor jong en oud, zoals een skatebaan voor de jeugd in 
Soesterberg.

• De gemeente ondersteunt collectieve buurtprojecten 
en oplossingen van inwoners, zoals het neerzetten van 
bankjes voor ontmoeting of plannen van bewoners 
om zelf het buurtgroen te onderhouden, evt. tegen 
een kleine vergoeding. Een Leefbaarheidsfonds voor 
burgerinitiatieven, met minimale regelgeving kan 
hiervoor een goede manier zijn.

Duurzame toekomst
‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, 
ofwel goed rentmeesterschap vormt de kern van de 
CDA-visie op duurzaamheid en de energietransitie, de 
omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt met 
hernieuwbare energie. 

Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk 
initiatief en het door de samenleving zelf laten oppakken 
van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van 
energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel. 
Juist het CDA kan er aan bijdragen dat het thema 
duurzaamheid uit de sfeer van snelle, kostbare maatregelen 

komt. Niet door de noodzaak van de klimaatproblematiek 
te verzwijgen, maar door deze uitdrukkelijk te benoemen, 
te werken aan realistische oplossingen en door eerlijk te 
zijn over lastige dillema’s waar we in verduurzaming mee 
geconfronteerd gaan worden.

De meerwaarde van de CDA-gedachte is om juist vanuit de 
samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de 
energietransitie te bewerkstelligen en draagvlak te creëren. 
Zo zet je mensen in beweging met een positief verhaal.
Wij willen dan ook vooral aansluiten bij initiatieven van 
bewoners, instellingen en ondernemers en hen hiertoe 
de nodige ruimte geven. Dit gaan we graag oppakken 
in samenwerking met andere gemeenten, provincie, 
waterschappen en bedrijfsleven.

Afval wordt tegenwoordig vooral gezien als grondstof voor 
nieuwe producten. Het is dan ook belangrijk het afval in de 
gemeente zo effectief en volledig mogelijk in te zamelen, 
tegen de laagst mogelijke kosten.

Belangrijk is ook dat het afvalbeleid op draagvlak onder 
de Soesters kan rekenen. De vraag is of dat het geval is als 
het aantal afvalcontainers voor elk huishouden steeds maar 
wordt uitgebreid. 

Dit betekent concreet:
• In het nog op te stellen Omgevingsplan wordt in 

samenwerking met betrokken partijen, waaronder de 
netbeheerder en woningcorporaties, voorwaarden 
gesteld aan de keuze voor de toekomstige energie 
infrastructuur. 
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• De gemeente bevordert actief bij inwoners en bedrijven 
het inzetten van de 32 technieken uit het onderzoek 
naar de energielandschappen. Voor windmolens ziet het 
CDA geen geschikte locaties in de gemeente. 

• De Solar Runway pilot wordt indien mogelijk verbreed 
naar andere nieuwbouw.

• Binnen vijf jaar is het maatschappelijk vastgoed, 
zoals gemeentelijke kantoren, zwembaden, scholen 
en sporthallen, zo volledig mogelijk verduurzaamd, 
waardoor ze ten minste voldoen aan de bepalingen 
van de wet milieubeheer, maar bij voorkeur aan nog 
hogere normen kunnen voldoen. Gemeentelijke publieke 
gebouwen zijn in 2030 energieneutraal.

• Het CDA zet zich er voor in dat alle woningen, bedrijven 
en gebouwen voor het jaar 2030 duurzaam zijn 
geïsoleerd. Hiertoe wordt onder meer overleg gevoerd 
met coöperaties om renovaties uit te voeren die dit 
bevorderen.

• Belangrijke doelen in het afvalbeleid moeten zijn: het 
voorkomen van afval, het reduceren van de omvang van 
afval en recycling van ingezameld afval. Het CDA wil 
daarom een afvalbeleid dat uitgaat van: betaalbaarheid 
voor de inwoners, effectiviteit in de gehele afvalketen en 
draagvlak onder inwoners.

• Een strategie wordt opgesteld om de omgeving zo in 
te richten dat deze bestand is tegen de effecten van 
klimaatverandering, met name die op het gebied van 
waterbeheersing.

• De gemeente streeft ernaar binnen vier jaar tot de 10 
meest duurzame gemeenten van Nederland te horen.
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Dit betekent concreet:
• De gemeente blijft zich inspannen voor een goede 

dienstregeling op de spoorlijn Baarn-Soest-Den 
Dolder-Utrecht en de bestaande busverbindingen. Bij 
de provincie wordt aangedrongen op kwaliteit van de 
dienstverlening in de concessies ten behoeve van het 
busvervoer.

• Voor mensen met een beperking moet het OV goed 
bereikbaar zijn en moeten fiets- en voetpaden veilig zijn 
aangelegd.

• Bij Station Soest-Zuid wordt doorstroming en veiligheid 
verbeterd door uit te blijven gaan van het integrale plan 
tot optimalisatie. Er komt geen tunnel. Aan openstellen 
van afsluitingen wordt gewerkt als de andere 
maatregelen zijn uitgevoerd. De in aanmerking komende 
straten in Soest-Zuid worden verkeersveilig ingericht.

• Bij het opstellen van verkeersmaatregelen wordt altijd 
uitgegaan van een integraal plan en niet van kleine 
deelplannen.

• Sluipverkeer wordt vermeden door de 
hoofdwegenstructuur optimaal in te richten en verkeer 
via de hoofdwegen te leiden.

• De gemeente speelt in op duurzame vormen van 
vervoer (onder andere elektrisch rijden) door met 
relevante partijen een visie te ontwikkelen hoe “schoon 
rijden” duurzaamheid en transport bevorderen, 
bijvoorbeeld laadstations langs de A28 bij Soesterberg.

• Het gebruik in Soest en Soesterberg van de fiets en het 
wandelen wordt gestimuleerd.

Mobiliteit bevorderen
Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame vormen 
van mobiliteit zijn voor het CDA de drie pijlers in het 
vervoersbeleid. De doorstroming op de hoofdroutes willen 
we zo optimaal mogelijk maken tegen de laagst mogelijke 
kosten. 

De bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers willen we 
graag verder verbeteren. Soest is een goed bereikbare 
gemeente en binnen korte tijd, ook tijdens spitsuur, zijn 
omliggende steden of goed wegen te bereiken.
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Gemeenschapsgeld goed beheren
Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, 
lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. 
Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit 
geld afkomstig van de Rijksoverheid. Slechts een beperkt 
aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. 

In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht 
door de inwoners van de gemeente. Uitganspunten voor het 
financieel beleid van het CDA zijn dan ook zorgvuldigheid, 
spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

Dit betekent concreet:
• De gemeentelijke lasten blijven zo laag mogelijk en 

worden alleen aangepast aan de inflatie. Bij het bepalen 
van tarieven worden de lasten zo eerlijk mogelijk 
verdeeld. 

• Financiële reserves worden opgebouwd en op peil 
gehouden en voorzieningen worden getroffen voor een 
duurzaam financieel meerjarenbeleid, bijvoorbeeld in 
de vorm van reserveringen voor bepaalde doelen als 
onderhoud van wegen, scholen, sport en groen.
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In Soest werken 
en winkelen we
Soest heeft veel te bieden: een centrale ligging, goede 
bereikbaarheid met particulier en openbaar vervoer, een 
gevarieerde en prachtige omgeving, een sterke economie en 
een hoog geschoolde bevolking.

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen een substantiële 
bijdrage bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid in de 
gemeente. De ondernemer, de zzp-er en het midden- en 
kleinbedrijf zijn de drijvende kracht achter de Soester 
economie. Het CDA ziet graag dat zij steun ervaren van de 
gemeente.

De Soester economie is in de kern vitaal, maar ook 
in Soest zijn bedrijven en diensten verdwenen en de 
werkgelegenheid is teruggelopen. 

Voor een goede balans tussen wonen en werken in Soest 
in de toekomst is een gevarieerde ontwikkeling van de 
werkgelegenheid gewenst. Bestaande bedrijven wordt de 
ruimte gegeven om te groeien. Daarnaast is gewenst in te 
spelen op de komst van nieuwe en behoud van bestaande 
bedrijven die inspelen op kansrijke ontwikkelingen als 
duurzaamheid, nieuwe energiebronnen, mobiliteit, ICT 
etcetera.

Soest kent een omvangrijk midden- en kleinbedrijf 
(MKB). Veel van deze bedrijven zijn erg afhankelijk van 
hoe de lokale en regionale economie zich ontwikkelt. 
Familiebedrijven en MKB-bedrijven zijn echter wel 
de motoren waar de samenleving op draait. Lokale 
ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes, maar de 
gemeente kan wel zorgdragen voor stimulering van deze 
ondernemingen zoals het verminderen van de regeldruk of 
het vergroten van kansen om opdrachten van de gemeente 
binnen te halen.

Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van 
rentmeesterschap nadrukkelijk voor het stimuleren van 
sociaal en lokaal ondernemerschap, waarbij bedrijven kansen 
bieden aan mensen.
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Ondernemerschap waarderen
Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat waar 
mogelijk in de verschillende bedrijfsfasen stimuleren, onder 
meer met betrekking tot de huisvesting. Daarnaast is kennis 
delen belangrijk. Startende ondernemers en  
zzp-ers wisselen graag kennis uit en delen voorzieningen 
om kosten te drukken, contacten te onderhouden en 
efficient aanvullende diensten te kunnen verlenen. Wij willen 
hen graag ondersteunen.

Dit betekent concreet:
• Ondernemerschap wordt gestimuleerd, met een 

evenwichtige verdeling in aandacht voor de 
bedrijvigheid in Soest en in Soesterberg.

• De gemeente blijft investeren in contacten met 
ondernemers. Daartoe worden de contacten 
onderhouden met alle branches, met zowel de zzp-ers 
als de ondernemingen met meer dan 50 werknemers. 
Belangrijk is dat de diverse ondernemers met elkaar in 
contact komen.

• De gemeente spant zich in om de werkgelegenheid 
in Soest en Soesterberg te vergroten, met name in 
veelbelovende sectoren. 

• De gemeente gaat na in welke mate startende en kleine 
ondernemers, maar ook maatschappelijke organisaties 
ondersteuning nodig hebben bij het vinden van goede 
huisvesting. 

• Regionale samenwerking wordt ingezet om de lokale 
economie en arbeidsmarkt te versterken.

• Er is één loket voor ondernemers met vragen aan en 
voor de gemeente.
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Werk bieden
Met de Participatiewet zijn gemeenten meer 
verantwoordelijk geworden voor het toeleiden naar werk 
voor mensen die niet zelfstandig een inkomen kunnen 
verwerven. Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor 
iedereen. Werk is belangrijk voor inkomen en kan helpen bij 
zelfontplooiing en het onderhouden van sociale contacten.

Voor mensen voor wie betaald werk een brug te ver is, is 
participatie van belang. Een tegenprestatie is een goed 
middel om mensen te activeren die een uitkering ontvangen 
om te participeren in de maatschappij. Actief worden is 
beter voor henzelf, hun omgeving én voor de samenleving. 

De tegenprestatie kan óók een eerste stap zijn in de richting 
van een betaalde baan, met name voor jongeren die tussen 
wal en schip dreigen te raken. Belangrijk is hier op in te 
zetten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere 
(zorg)problemen. Die inzet verdient echter wél waardering 
van de samenleving.

Dit betekent concreet:
• Ingezet wordt op werk met toekomstperspectief: 

tijdelijke arbeidsplaatsen moeten perspectief bieden op 
een vervolg en werklozen die zelfstandig ondernemer 
willen zijn worden gestimuleerd. Initiatieven uit de 
samenleving kunnen daarbij goed helpen. Bij het 
begeleiden naar werk is een persoonlijke benadering 
het uitgangspunt. 

• Bij het verlenen van inkoopopdrachten verplicht de 
gemeente zoveel mogelijk dat de opdrachtnemer ook 

kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij de uitvoering 
betrekt. 

• De gemeente als werkgever vervult een 
voorbeeldfunctie bijvoorbeeld door het bieden van 
werkstages, mobiliteitsbonussen en job-coaching.

Winkelen in de wijk en winkelcentra
De detailhandel verandert sterk en dat vraagt om een 
antwoord op regionaal niveau. In het omgevingsplan wordt 
geregeld waar detailhandel mag plaatsvinden.

Het winkelbestand in Soest is geconcentreerd in twee 
grotere centra in Soest (Winkelpromenade Soestdijk en 
Soest-Zuid) en één in Soesterberg. Daarnaast zijn er 
centra als Overhees en Smitsweg. Een gevarieerd aanbod 
van winkels en gratis parkeren houden deze nog steeds 
aantrekkelijk voor de Soesters en nieuwe aansprekende 
horeca heeft daaraan een goede bijdrage geleverd. Maar 
internet en ontwikkelingen van omliggende steden als 
Amersfoort en Utrecht laten koopkracht weglekken uit de 
gemeente en zijn ook een extra belasting voor het verkeer. 

Het is belangrijk dat lokale initiatieven, bijvoorbeeld in 
de vorm van evenementen, ruimte wordt gegeven ten 
behoeve van de vitaliteit en aantrekkelijkheid van Soest en 
Soesterberg. 

Detailhandel op meerdere plekken in Soest werkt 
versterkend voor de lokale economie en elk type 
detailhandel heeft toegevoegde waarde voor consumenten. 
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Wel moeten de bestaande centra, met name Soestdijk en 
Soest- Zuid versterkt worden en moet versnippering worden 
tegengegaan.

Dit betekent concreet:
• Nieuwe detailhandel wordt in principe alleen in de 

bestaande winkelcentra gevestigd. 
• Bestaande (buurt)winkels buiten de winkelcentra 

worden gerespecteerd in hun ondernemerschap en 
worden niet gedwongen tot herplaatsing. De gemeente 
werkt mee als een bestemmingswijziging tot bijv. wonen 
wordt voorgesteld.

• Met de winkeliersverenigingen wordt samengewerkt 
om de winkelcentra zoals Soest-Zuid aantrekkelijk te 
houden door te investeren in bijv. een aantrekkelijke 
omgeving, vandalismebestendig straatmeubilair, goede 
verlichting en mogelijkheden voor openbare toiletten.

• Parkeren blijft gratis in Soest en Soesterberg en er komt 
meer aandacht voor voetgangers en fietsers naar en in 
de winkelcentra.

• De gemeente stimuleert dat Soesterberg een gevarieerd 
winkelaanbod krijgt, zoals een tweede supermarkt.

Toerisme bevorderen
Soest heeft alle troeven in handen voor verdere ontwikkeling 
van toerisme. Veruit de meeste toeristische uitgaven 
worden nog steeds gedaan in de directe omgeving van de 
consument. Toerisme biedt een scala aan werkgelegenheid, 
variërend van complex management tot aan bediening en 
schoonmaak. 

Er zijn trekpleisters van diverse omvang zoals het Nationaal 
Militair Museum, Museum Soest, molen de Windhond, de 
Paltz, de Soester duinen, de Eem en de bossen.

Lokaal ondernemerschap zou extra gestimuleerd kunnen 
worden om meer mogelijk te maken. Belangrijk is aan te 
blijven sluiten op regionale initiatieven zoals Regionaal 
Bureau voor Toerisme (RTB) Heuvelrug & Vallei.

Dit betekent concreet:
• Initiatieven op duurzaamheid en kleinschaligheid die 

leiden tot meer toeristen of een langere verblijfsduur 
worden ondersteund. 

• Mogelijkheden om het toerisme en recreatie op 
beperkte schaal in het landelijk gebied van Soest te 
verbeteren worden welwillend onderzocht.

• Het Nationaal Militair Museum op de vliegbasis is een 
grote trekpleister en verdient optimale verbindingen per 
openbaar vervoer. 

• De in te richten pleisterplaats bij de vliegbasis moet 
ook de aantrekkelijkheid van het dorp Soesterberg 
vergroten.
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